


Axr npufi pranus - [epeAa.ri revre.n rHux gi.nnHor ci.n rcbrcoroc[oAapcbrcoro
rtplr3HaqeHHfl ir 4epxanuoi y KoMyHaJrbHy BJracuicrr

Na. llorrasa

1. forosHe ynpanniuHa ,,{epxreoKaAacrpy y florraacrxifi o6lacri ri4uoai4no
Ao HaKa3y fonoanoro yrpaBninnx flepxreoKaAacrpy y flonrascrrcifi o6nacri

Np //'OrT repeAae is seNaem AepxaBHoi sracHocti, a

3iHsrciscrxa uicrra pa1a llorrascrKoro pafiony (3iurrincbKoro pafiony)

Ilorrascrrcoi o6nacri upzfiuae y KoMyH€rJrbHy sracHicrr seruemHi Air-f,Hru sri.qHo

3 AOAaTKOM.

2.I]efi Arr pa:oM ig sxasaHr{M HaKa3orra e ni4craBoro Anq AepxasHoi peecrpaqii
rlpaBa xouyuamuoi aracHocri, Ha nrasaui y AoAarKy seNaemHi Airrurua
3inmiscrxoi uicsxoi paplu flonrascrKoro pafiouy (3inrnincbKoro pafiouy)

flomascrroi o6nacri.

yrlpaBJrlHHrI

flonrascrrcifi
Micrxnfi ronoBa

as IITI4KEP fi MAKCI4MEHKO

lY AepxreoraAacrpy y llonraecsxii o6nacri
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Домток ло жry вiл 4Ц /1.J4D
тr вдкrзу вц 1|/.,|t. tDtо лi ?/-oIT

,]v9

з/п

КадасФовId номер
земельноi дiляlrr(и

Мiсце

рзтацr}тФс{я
земельноi дi,'lянки

Плоца
земе]Бяоi
дiллп(и,

m

ЦiJьове
прI{]начсння

земельноi

дi,,lяю(и

Вйомосгi пр
обтя@rшя речовID(
прав на земеJъЕу

дiляIвт

Вйомостi про
обмеr(еюIя у
вш(ориставнi

земельяоi дiллflФ

] .1 5 6
,7

l 5З2 l380400:00:003:000 l
зirrькiвська Micbka

рада
60.0400

0I 0l Для ведеюlя товаряого
сiльськогосподарського

виробшfl{гва
Ореtца ВИс}тнi

5]2 lз80400:00:0t0:000 l
зitькiвська Micbka

рада

0 L0l Д,ш ведеюrя товарного
сЬськогосподарського

виробЕrщгва
Ореяда

532 l 380400:00:004:00 l 5
зilsкьська MicbKa

рада
20,5200

01.0l Дп ведення товарного
сЬськогосподарського

впробншrгва

Вiдс}тнi

4 532 l 380400l00:020:00l 8
зькiвська Micbka

рада
]6,8700

01.0l Дп ведеюя товар!rого

сiльськогосподарськоm
виробrощгва

ореtца ВИсугнi

5з2 ] з80400:00i0l0:050 l
зiЕькiвська MicbKa

рада
1.0000

l6,00 землi запасу (земельвi

дiллпФ KorGoi кагегорii
земеJь, лd Itе надаяi у

власrriсгь або корист}ъФоrя
громадяllам Er юридrчлrrir

особам)

Вйс}тнi Bйq.тHi

6
зirъкьська Micbka

рада
2,05зб

l6,00 землi запасу (земельнi

дi,,rяяки коясrоi категорii
земель, якi не надfuti у

власнiсгь або користувшrrrя

громадяяам чи юридrчним
особам)

Вiдс}тнi Вйс}тнi

,7
5з21 з80400:00:0l0:0004

зiнькiвська Micbl(a

рада
з4,,l621

]б,00 землi зшtасу (земельвi

дiляЕки коrФtоl Kaтeropii
земель, якi ве яадаЕi у

власнiсгь або корисцъадlя
громадянам чи юрид{чяим

особам)

ВИс}тнi Вiдс}тнi

8 5з2 l]8 l 000:00:008:0l 0з
зiIýкьська MicbKa

рада
4з.0885

0l,0l Д'lя ведешrя товарного
сЬськогосподФського

вирбшппва
Ореtца Вiдс}тнi

9 5з2lз8l000:00:008:0l04
зiIъкiвська MicbKa

рада
],4258

01.01 Дш ведешlя товарного
сЙьськогосподарського

вироб!одцва

Ореtца Bйcr'тHi

I0 5з2 lз8 l000:00:007:0027
зilъкiвська MicbKa

рада
2.6зб5

01,0l Для ведеlclя товарвого

сЬськогосподарського
вЕробшпцва

Оренда Вiдс)тнi

ll 5321 з8 l000:00:006:004з
зirъкiвська Micbka

рада
57.5800

0],0l Для ведеФи товарвого

сiльськоюсподарського
виробЕ{rцва

Ореlца Вiдс}тнi

l2 5 j2 l ]8] 000]00:006:0082
зькiвська Micbka

рада
l5,9884 Bi.acpHi

lз 5]2 t 38l 000:00:006i0l64
зiЕькiвська Micbкa

рада
3.2900

01,0l Дл, ведення товарЕого

сЬськогосподарського
виробtоOцва

Ореяда вiдс}тнi

]1 5з2l з8l000:00:006:0 ] бз
зiюкjвська Micbka

рада
г

0l 0l Для веденм товарного
сiльсьхогосподарського
_ вшюбничтsа

Ореlца Вйсгнi

- 
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90,7200 Вйсцнi

Оренда

5з2 I з80400i00:020]00 l9

01,0l Д,T я ведеrяя товарноф

сiльськоюсподарського
впробIiицгва

Оренда

9,4400

'Де9шЕо€дд



lj 5з2 l38 l 000:00:004:0 l 25
зiнькiвська Micbka

рада
1._,iбl]

0l,03 Д,rя ведеrоrя особисrого
ссJrяllською г!сподарства

ВИслнi Вiдслнi

lб 532l38l000:00:0l l:0027
зiяькiвська Micbka

рада
64.,7928

01.0l Для sедеtои товФцоm
сiльськогосподарськоm

виробюдtгвs
Оренда Вiлсцнi

5з2 l 38 l 000:00:0t2:0090
зiькiвська Micbka

рада
26.9994

0l 02 Длп веденliя

фрмерського t,осполарства
Ореrда Еlцсгнi

l8 5з2 | з8 I 000:00:012:0300
зiнькiвська Micbka

рада
1.9998

01,02 Для Еедеияя

фрмерькою госпомрсгва Оренда

01,05 Охо!юняа зона
наЕl(оло (вздовж)

обскrа енергgrи.пrоi
системи

l9 532 | 38 l 000:00:002:00з9
зirъкiвська Micbka

рада
0.2700

l6,00 Землi запасу (земельнi

дiлянки коrФоi категорii
]емель, якi не наданi у

власнiсгь або корисrysФоrя
громадявам чи юрrцичвrш

особамj

Вйс}тнi Вшсуrнi

20 5з2lз8 l000:00:004:0l26
зiькiвська Micbka

рада

0l ,03 Дlя ведешrя особисгою
селянського Iосподарства

Вйсугнi Вiдс}тнi

]l 5]2 i ]8 | 000:00:008:00 lб 2,8500

l6,00 Землi запасу (земельяi

дiляt{(я кФrо,iоi кmеюрii
земель. жi не надаri у

власнiсть аfu корист}ъд{ня

Фомаддвам чи юридичним
ос!бам)

Вйс}тн' Вiдс}тнi

22. 5з2Iз8I000:00:00l :030l
зirъкiвська Micbka

рада
з.4200

01.02 Для веденм

фрмерськоm rосподарсгва
орнда Br,rcцHi

2з 5з2 l 38 l 000i00:00t :0з00
зiФкiвська MicbKa

рада
1.8800

0 l . 02 Дш веденlrя

фермерського господФсrва
Ореrца Вiдсутнi

532 l 38 l 000:00:0 l з:0300
fiHbKiBcbKa MicbKa

рада
]],]600

0l,02 для ведеюи

Фрмерського господарсгва
Ореtца Вiдс}тнi

25 532 lз8 l000:00:0l2:0]0l
зirъкiвська Micbka

рада
1.7000

0l ,02 Д.' ведеt*lя

Фермерськоло господарсгва
Bi.lclTHi

0 l . 05 Охорокна зона
навколо (вздовrк)

об'сrгs енергФичвоi
системя

26 5]2 l ]8 l000:00:020:0400
зiкькiвська Micbka

рада
20.Е000

01,02 Для Е€дею]я

фрia€рськоrо rcсподарсгв8
посгiйне

корястуваям
Вiдсrгнi

21 5з2 l з8 l 000:00:008:00l 3
зiнькiвська Micbka

рада
8,0?00

l6,00 Землi запасу (земельнi

дiляlоФ KorKHoi категорii
земе]lь, яrj яе надlяi у

влsснiсть або корисrуваям
громцдпlам чи юридяtiним

осюбам)

Вйсутнi BiacpHi

]8 532 lз8 l000:00:008:00l4
зiбкьська Micb(a

рада
2,1l00

l6,00 Землi заrису (з€мельяi

дi]инм Ko).oroi категорii
земель, якi не яадаяi у

влsснiсгь або користуванrи
гром8дяяам rш юридl{чним

особам)

Вйс}тяi Вiдс}тнi

]9 5з2 l 38 l000:00:008:00 l 5
зittькiвська Micbka

рада
4.8l00

l6,00 Землi запасу (земельнi

дiллп(и Koroloi кfiегорii
земеrь, яrj ве яадаяi у

власнiсгь або корисýъаrои
грмадлrам чв юридиt!ним

осюбам)

Вйс}тнi Вiлсрвi

з0 532l38l000:00:00l :0020
зiнькьська Micbka

рада
],б l00

l6.00 Землi заласу (]емельнi

дйявк'l Koxoroi категорii
земель. якi яе наддli у

власвiсть або корисг}ваrо,i,
ГРОМ3ДЯЯам rШ ЮРИДИЧНШt'

осrб8м)

Вiдс}тнi Вiдс}тrli

ГУ Деркво|@датDr ч IЪrпфМй флетi
41-0ТГ вiд 14.12.2020
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l1

4.228]

зilбкьська Micbka

рада



зl J32 l 38 l000:00:009:00 l 6
зiнькiвська Micbka

рада
2,4900

lб 00 Землi заласу (земе.ьнi

дiлянхи кожноi категорii
земеrь, якi не надilнi у

власнiсть або користувашrя

фомадяlrам чи юридиlпоrм
особам )

Вйсрнi Вйсупзi

з2 Jз2 l з8l000:00:006:0074 зirъкьська Micbka

рада
6.0100

I6,00 Землi заласу (1eмелънi

дiлrшоl кФlо{оi кsгегорii
земе.Iь, якi не надаti у

власнiсть або корист)ваяня

Фомадднам чи юрц]lичrд,|м
осэбам)

вйс}тнi Вiдс}тнi

]з 5]2l38l000:00:00l :00l l
зiнькьська Micbka

рада
7,5200

l6,00 Землi запасу (земельвi
дiляlпФ Ko)r(Hoi категорii
земель, якi не яадаяi у

влacнicгь або корист}ъдflrr
грма,Фпrам чи юрrurич{Ф,

особам)

Вйс}тпi Вйсцнi

j4 5]2 l з8 l000:00:004:0048
зitъкьська Micbka

рада
з3.7200

l6,00 Землi заласу (]емельнi
дiлrrоФ кФlо{оi категорii
земель, якi яе яадаяi у

власtliсгь або корисгувФоrя
громадянiм чи юридичш{!l

осюбам)

Вiдсуrнi Вiдс}тнi

35 5]2 l ]8 l000:00]004:0049
зirБкiвськs MicbKa

рада
l,]l00

l6.00 Ъмлi зш!асу (земе,ънi

дiлянхя Kolroroi катеrорii
зем€ль, жi не надаяi у

власнiсть або корисгуsalш{.!l
r!омадявам чй юридячним

особsм )

Bйc1тHi Вiдс}тнi

jб 5з2 l з8 l000]00:004:0050
зьrjвська Micbka

рада
7.9900

l6,00 Землi зsлsсу (земельнi

дiляrки кохоФi KaTeюpii
земель, жi не надлIi у

масвiсгь або корисг)ъапiя
гром8д rам чи юридrtпоfiil

осюбам)

вйс}тнi Вйс)тнi

з7 5з2 l 38l000:00|004:005 l
зiнькiвська Micbka

рада
1,1l00

l б 00 Землi запасу (земельнi

дiлдп(я Koжroi кагеюрii
зсмеrь, п<i не вадаrri у

влscвicтb або корисгуваt*и
громадaяам Br юрruUпIво{

осюбам)

Вйсутнi

]8 5]2 lз8 l000:00]007:0028
зit{ькьська MicbKa

раца
|.з l00

l6.00 Землi заrtsсу (земелъtri

дiляl{ки кожноi категорii
земель, лd ве надмi у

власнiсть або корисг}ъанм
громадIнам чи юрruIичвим

особам)

Вйс}тнi Вйс}тнi

з9
зirъкiвська Micbka

рада
|.0500

l6.00 З€r.лi запасу (земеlБнi

дiляrооl Kororoi катеюрfi
земель, лd н€ яs.ццIi у

власвiсть або корисг}ts8lýrя

гром8дяяам tlll юридrFlпим
особам)

Вiдс}тнi Bйc}Tlri

40 5з2 l з8 I 000:00:006:007з
зiлкiвська Micbka

рада
5,4l00

l6,00 З€млi заласу (земельнi

дi,аlкки KorKHoi кsrегорii
земель, жi не наддli у

мsснiсть або користуваям
грм8JlлIах чa юридltппоi

осюбам)

Вiдс}тнi Вйсутнi

1] 5]2 l 38 l000100:003:0003
зilъr.iвська MicbKa

рада
l4.0]00

l6.00 Землi заласу (земельнi

дiляrо(я Koxoroi xaтeropii
земе,ъ, nj не наддri у

влsснiсть аfo корист}тlшл{я

грмадянам чи юридrчпд,l
осюбам)

ВИqтнi

ry двOfф.(ад.ФтDу Y полтфса{iй флrcп

4'1-ОТГ вiд 14.12.2020
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Вйс}тнi

532 l 38l000:00:002:00з]

Bi,acутHi



42 5]2 l]8 l 000:00]006:0075
зilБкьська Micbкa

рада
l,з l00

l6.00 Землi запасу (]емельЕi

дiпrrки Ko)ioroi кагеюрii
земель. жi не налаяi у

власнiсгь або корисryвsrдrя
громадянам чи юрlлд,lчнйм

осюбам)

BИc}.тHi Вiлсцнi

1з 5З2 l 38 l000:00:003:0004
зiькiвсьм йська

рад8
9,6900

l6.00 Землi заласу (земельнi

дiллооr кояоrоi кsгеrорii
земель, л.j ве нацавi у

влвсtdсть або корисг}ъанм
громадянам чи юридrчним

особам)

ВИс}тtri

,l1 5]2 l 38 l 000:00:006:00?6
зirъкьська Micbka

рада
2.5l00

l6,00 Землi заласу (земельнi

дi.rtянхи KФloloi кmегорii
земель, ,lKi не яаданi у

власЕiсть або корисIуsш{lя
громадrllам чи юрllдиtrним

осдбам)

Вйсрнi Вйсrгнi

1s 5з2 l 38 l000:00:005:00j0 9,]j00

l6.00 Землi заласу (земельнi

дiJинхи Koroloi категорii
земель. якi не надаяi у

власнiсгь або корясг}ваIDrr

фомадянам ttл юридttlнйм
особам)

Вiдс}тнi

46 5з2 I ]8l000:00:0l2:0005
зiнькiвська Micbka

рада
I3,4700

l6,00 Землi запасу (земельIi

дiллпФ кФrФlоi катеmрii
земель, лd ве ЕадФli у

власнiсть або корисгуваrnrr

ФомаJuнам чи юридичнlдl
особsм)

Вiдс}тяi Вiасуrнi

47 5з2lз8l600:00:008:0l04
зiБкьськs Micbкa

рада
I0,2070

0l,02 д,Iя ведеюя

фермерського господФсгва
оренда Вiлсцнi

J8 5321 38 l600:00:034:0045 74.8590
0l,02 Дtя Есдеtщя

(Ммерською господарстм
Оренда

0l,05 oxopo}Ela юЕа
навколо (вздовr()

об'Фса еяергсгичноi

19 532l]8l 600:00:0l 6:0з00
зькьськs мiськs

р8да
j,9000 0l ,02 fu.' ведешя

фрмФськоm господарства
Ореtlда Вiдс}тнi

50 5з2lз8l600:00:0l6:00l l
зiнькьська Micbka

рада
5,2433 Оренда Вiдс}т i

5I 532Iз8l600:00:005:00l4
зiнькьська Micbka

рада
l5,2l62

01.02 Дш ведешя

Фрмерського господарстЕа
Оренда Вiдс}тнi

52 5з2l38l600:00:0l8:0304
3iHbKbcbKa MicbKa

рада
42.1689

0l,02 Для ведешrя

Фрмерською господарсгва
Ор€}ща

5j 532l ]8 l600:00:0l8:0306
зiшкьська йська

рада
l9.42lб

0l,02 Д,м ведеюtя

фрмерською господарсrва
Ор€цда BiacyTHi

51
зitБкiвськд Micbi(a

рада
7,j?,10

0l 02 Дlя ведевя

фрмерською господарсгва
Ореttда Вi,псцнi

55 5321 38l600:00:036i030l
зitъrjвсьха Micbxa

рада
21,1652

01,02 Для всдешr.я
(ЬермФського юсподарсгва

Вйсутнi

56 5з2 I ]8 l 600i00:00?:0320
зiнькьська Micbka

рада

01.04 для ведеI{м пйсобвого
сi.rьського господарсгва

посгiйrе
користуваlIи

Вiдс}тнi

57 532l ]8l600:00i008:0l l I

зiшкiвська йська
рада

5.1l00

l6.00 Ъмлi заласу (земельяl

дi,lяяки KorlФloi каrеюрii
земель, жi не Еадаяi у

власнiсгь або корисг}ва{rя
громqлянзмч юридлчшd9l

о.rбФl)

ВИсуrнi Вйсугнi

ry д€оl(гфl€деточ y полтавсьхjй йлатi
41-ОТГ вiд 14.12.2020

, 
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Вйс}тнi

зiяькiвська Micbka

рада
Вiдс}тнi

ЗiЁькiвська MicbKa

рада

0l 02 Дш веденм

фрмерського господФсгва

Вйсутнi

532 l з8 l600:00:0l 8:0з05

Оренда



58 532l38l600:00:0l l i0025
зiнъкiвська Micbta

рада
].2000

lб ()0 Землi заласу (земельнi

дiлrю(и кохФоi категорii
земеJIь. жi ве надtlцi у

власвiсгь або користуваюrя
громадянiм чи юридиrIним

осдбам)

Вiдс}тнi Вiдс}тнi

59
зiнькiвська Micbka

рада
0,7670

i6,00 З€млi запsсу (земельЕi

дйяЕкr кожноi кsrеюрii
земель, якi не наддri у

власнiсгь або корисгуваяня
громаддr8м чи юрвдll{ним

особsм)

Вйсупti ВИс}тнi

60 5з2 l з8 l 600]00:0 l 6:0004
зькiвська Micbka

рада
2,4560

l6,00 Ъмлi залsсу (земе.тьнi

дiляюб,l Koжroi категорii
земеJь, якi не надiшri у

м&снiсгь або корисг}таш,!r
громаIIJrнам чи юрц/llяlоiil

особам)

Вiдс}тнi Вiлсlтнi

532l 38 l600:00:0l 8:0002
зiriькьська Micbka

рада
|,7810

l6,00 Землi заласу (земельвi

дiJиrftи KФioroi каr€горil
земеJrъ, rкi не Hallaнi у

власнiсть або користр,lвм
грмадrпам чи юридлчним

осюбsм)

Вiлслнi Вцсутяi

62 5з2lз8l600:00:0l8:000з
зiнькiвська Micbka

рада

l6.00 З€м,'Ii запасу (!емельнi

дiмrп(л коrцоi каrегорii
земеJь, яfi не надllнi у

власнiсть аfu користраям
громаддяаil чи юриJlи{оrм

особsм)

Вiдс}тнi Вйсщнi

6] 5з2 l з8 l 600|00:0з6:0001
зirькьська Micbka

рада
з,4l00

l6.00 Землi заласу (земельнi

дiллпоi кФlоJоi каrеюрii
зеraеJь, якi не надмi у

власнiсть або користраrтяя
грмадtянам чи юридrfi rrиM

ос!бам)

Вiаслнi Вйqтнi

64 5з2l38l400:00:00| :0020
зirБкiвська MicbKa

рада
9,|9|9

0l,02 Дlя sеденяя

фрмФського господарсгва
Ореяда

65
зiнькiвська Micbka

рада
l5,0000

0 L08 Д]Iя ciвotociEм i
випlюlцлrя худоби

Оренда Вйсунi

532l]8l400:00:00! :00l9
зiнькiвська Micbka

рада
4,2699

01.0З Дя веденяя особисгого
се jlяяського гослодФства

Орецда Вiдс}тнi

67 532l]8 l 400:00:0 l ]:0055
зirrъкiвська Micbka

paJril
l4.3000

0l ,02 Дя ведеюrя

фрмерського господ8рсгва
ор€tца Вiдс}тнi

бll 532 lз8 l 400:00:0 l ]:0300
ЗitБкiвська MicbKa

рада
7.5889

01.02 Для ведешя

фрмерсь*ого господарсгва
Оренда

5з2l38l400i00:0lз:030l
зiнькiвська Micbka

рада
5,0000

01.02 Для ведешrя

фермерського господарства
Оренда Вцс}тяi

70 5з2lз8l400:00:0l6:0300
зiяькiвська Micbka

рада
1,6500

0l,02 Дв Есдеюrя

фермерського господарства
Оренда Вiдсrтвi

11
зirБкiвська MicbKa

рада
21.1994

0l,02 Ди sедеЕм
Фрмерського господарсгва

Оревда Вйс}тнi

12 532 l 38l 400:00:050:0]00
зькiвська Micbka

рада
2],0000

01,1З Дл, ilшo.o
сiлъськогосподарськоrо

прп]наченм
Ореrца

0l,05 Охорояяа ]она
gавколо (вздовr()

о6'Фсга еЕерrgгrчноi

7] 5з2l 38 l400:00i04?:0l0l
зiбкiвська Micbм

рада
]7.4000

01,02 fuя ведешя
(МмФського господарqrЕа

Оренда Вйсr.вi

11 532 l ]8 l 400:00:027:0з00
зiяькiвська Micbka

рада
46,зl07

01.02 Для sедсюrя

фрмерського господарсrва
Оренда Вiдс}тяi

ГУ ДФlсвоl(адасФу Y tЪrпавсцiй флФтi
41_ОТГ вiд 14J22020

" 
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5]2 l з8 l600iOOi0 l6:0003

8,6з00

Вiдс}тнi

532l38l400i00:00l:002l

Вiдс}тнi

5з2lз8l400:00:02l:0300



5]2lз81,100]00l035:00l2
Зil*кiвська MicbKa

рада
l2.5589

() | ,02 Д,Iя ведення

фрмерського господарства
Оре{да Вйс}тri

16
зiнькiвська MicbI(a

рада
l6,8000

01,02 Дп ведеt+lя

фрмерськоm господарсгва
Ореяда Вiдс}тнi

1,7 532 l]8l 400:00:0з6:0006
fbKiBcbxa MicbKa

рад8
l4.2000

0 l ,02 Дш ведеш{я
(D€рмерською господарсгва

Ореща Вйqтнi

78 532 l 38l400:00:035:0302
зькьська Micbka

рада
l0.6] lJ 0l ,02 Дrя ведеюrя

фрмерськоm rосподарФва
Ореяда Bйc}.rHi

,79
5]2 l з8 l400:00]04]:0002

зilъкiвська Micbka

рада
l 1,7000

01.02 Ди ведеrпrя

фрмерською гослодарсгва
Орrrла Вйс}тнi

х 5з2 l з8 l400:00:0з5:0]0l
зькьська Micbka

рада
0.?200

01.08 Для сiяокосiюrя i
випасаflrя худоби

Оренда Bйc}.тHi

8l 532 l 38 l400:00:032:0049
зirъкiвська Micbka

рада
3.0270

l6.00 Землi заласу (]емельЕi

дiJllrlкй кожяоi категорii
земеJь, якi не надл{i у

власнiqгь або корисryванм
громадaнам чя юрr{Iичдlм

осюбам)

Вiдс}тнi Bйc}THi

82 532 l з8 l400]00:0]5:0009
зiБкьська MicbKa

рада
2.1200

l6,00 Ъмлi зап8су (земельЕi

дiлrrо(и кожяоi категорii
земель, якi яе надаяi у

власнiсть або корист}ъФrrrя
громацяяам чи юрядlrп{ц,l

особам)

BiaclTHi Вiдс}тнi

8] 5]2 lз8 l400:00:0з5:00 l0
зiнькьська Micblсa

р8да
6,0000

l6,00 Землi заласу (з€мельrri

дijиlrки Kororo"l мтегорii
з€ме.пь, пd не нац&d у

мsснiсгь або корисгуваrоu
громадIнам чи юрвдrrч{д,l

ослбам)

Вйсуrui Вйсрнi

8.1 532 lз8 l400|00:05 l :00з0
зirъкьська Micbl(a

р8да

l6,00 Землi заласу (земеJьвi

дiляlки Kox(нoi кmегорii
земеJIь, лкi не надФIi у

власяiсть аfu користуваюrя
гром8дяяам чя юрlulпчIпоq

оФбsмl

Вйсугнi Bйc}.тHi

tt5 5з2 l ]8 l 400|00:047:000l 0.5l00

l6,00 Зем,'Ii заласу ( земельяi

дiляrкй кожноi кmегорii
земель, якi не надмi у

влacвicтb аfo корисryваЕrr
громадд{м чи юрrtд{чflnl

осюбам)

Вiлсцнi ВИс}тнi

86 5]2 l з8 l400:00:027:0002
зiяькiвська Micbka

рад0
2.3500

l6,00 Землi запасу (земельнi

дiляlо(я KФaoroi кrrcrорii
земе.ъ, жi ве надлIi у

влаaнiсть або користrвllнlrl
гром8дlяам чи юридич{д,l

особам)

Вйсrтвi BiacyTHi

8? 5]2lз8l400 ()0:027:000:l ЗЬкiвська Micbка

рад8
5,4600

l6,00 Ъмлi заласу (земе.ъяi

дi.rlл{(и кФiо,lоi кагеюрii
земеJь, яd не надшi у

власвiсть або корист}влпrя
r!омадлilм чи юридичlIа{

особам )

Вйс}тнi BИc}.тHi

\l 5з2lз8l400:00:0l]:002з
зiяькiвська Micbka

рада
l7.0l00

l6.00 Землi зsласу (земельнi

дiлrrfl(r кФкяоi к8геюрii
земель, лd не надшIi у

власtriсть або корист}вапrя
грмадян8м чи юри,цt чпбl

осюбsм)

Вйqтяi Вhсцнi

89 5з2 l 3Е l 400:00:056:0056
зiьtсiвська Micbka

рада
l

4

9.1000

У Д€9frф{ада

|-0ТГ вiд

I6.00 Ъмлi зsласу (земельнi

дiляrоо,l xoroloi к8rеlорii
земель, якi не надаЕi у

власвiсrь або корисгувадfi
трr9q,*шлrd|ъaqриди{пnl
14_12, )

Вiдсгнi Вйс}твi

75

5з2lз8l400:00:0з5:00l l

6,]000

зiнькiвська Micbka

рада

" 
illl lllllll l lш llll Illll lll ll lll llllll lil ll



90 5з2 l ]8l400:00:056:00l8
Зiньr.iвська MicbKa

рада
6.6700

lб 00 Ъмпl ]апасу (земельнi

дiлянrФ кожяоi кагегорii
земеrь, якi не надаlti у

sласнiсгь або корист)в&{rя
громадлIам чи юрtцдч*пa

осюбам')

BИc}'тHi Вiдс}тlli

9I 532lз8l400]00:00l :0500
зьrьська Micbka

рада
0,8400

l6.00 Землi заласу 1земе.ьнi
дiляrч кФкяоi Kfieюpii

земель, якi яе наданi у
власЕiсть або користув&flrя

Фомадян8м чи юриддrним
особsм )

Вйсутнi Вiлсрнi

s2 5з2l38 l400:00:00l :050l
зькiвська мiсьtа

рада
8,9600

l6,00 Землi зsласу (земеlБкi
дi'ицrФ кожноi категорiТ

земеJrь, rкi ве вадшIi у
власrriсгь або корвсryвашrя
грмаJlянitм чи юридrчнцм

осдбам )

Вйсугвi Вiдс}тнi

9] 5]2 l з8 l400:00i00l :0502
зiБкьська Micbкa

рада
9.0000

l6.00 Ъмлi заласу (земельЕi

дiпяпсr кожвоi категорii
земеJIь, якi не надмi у

власtdсгь або корисг}вФ{rя
громадяпам чи юридm{дl

ос!бам)

Вiдс}тнi Вiдс}тнi

Ореlца Вiлслнi94 5]2 lз8l500:00i00l :030l
зirrькiвська Micbka

р8да

0l 02 Для ведею{я

фермерського господарства

01,02 Д,!я ведею{я

фрмерськоrо rосподарсгва
Оренда Вйс}тнiзirпкiвська Micbxa

р8да
6.69l595 5:]2 ! ]8l500:00:005:0097

ВИс}тнil1,868l
01,02 fu, вед€юrя

фрмерського господарсгва
орецдазirскiвська Micbka

рада
96 5]]2 l з8 l500:00:004:0052

Вiдс}тнiОрендазiшкьська Micbka

рада
7.]008

01.02 Дя sедеtfiя
lМмерського господарсгва532 I 38 l 500:00:003:03079,7

вiдс)тнi01.02 Дlя ведеtfiя

ФрмФського господарсrва
Орендазir$кiвська MicbKa

рада
4.]89898 5з2 l ]8 l 500:00:00]:0]08

Вiдс}тпiОренда
01-02 Для вед€ш{я

Фрмерського lосподарства
зitsкьсы(& MicbKa

рада
2.400l99 532] ]8 l J00:00:003:0305

Вйc1тнiОренда01,02 ДIя ведеЕня

фрмерського господарсг8а
з.8000зirъкьська Micbr<a

рада
I00 5]2 l 38 l 500:00:003:0309

ВйслнiОр€яда0l,02 Д,' ведеюя

фермерського господарсгва2,]3]lзькьсьrа Micbka

рада
l0l

ВiлсlтнiОре}tда2,]778
0l,02 Дlя ведеюrя

ф€рмерського господарсгЕа
зirъкiвська Micbka

рад8
I02 532 l ]8 l 500:00:002:0300

Вjдс}тнi(Jренда0l,02 Дя ведешя
{Ммерського господарсгва1,5000

зiЕькiвсьt(а MicbKa

рада
l0] 532 l ]8 l 500:00:005i030 l

BiacyTHiОр€ща5.0J]5
01.02 Для веде}оIя

Фрмерського aоспод8рсгэа
зькьськs Micbka

рада
532 l 3t l 500:00:005:0300l01

ВiдсгIjiОренда0l,02 Д1, ведеt ня

фермерського господарФва1.69з7зirБкiвськs MicbKa

рада
532lз8l500i00:00l iOз00l05

Bйc}.гHiОренда0 l .02 Дu ведеюrх

фрмерсьt(оrо господарсгва4.1270зькiвсьха мicbka

рзда
l06 5з2 l 38l500:00:00з:030l

ВiлсутнiОреtlда1.3000
01.02 Дя ведеlоlя

фермерського господарства
зilъкiвська Micbka

рада
l07 5]2 I ]8l500:00:003:0]02

вйс}тнiОр€нда0 t,02 lIля ведеlФlя

фрмерськоrо господ8рсгваt.1268зiяькiвськr Micbka

рада
l08 5з2 l 38 l 500:00:003:0300

ВiдсrтнiОрендаФу у поOtъ4цiЩ]iaпеЕIrя
'1 ф фф3Вого гослоларсгва

у деонrеокада

l-фi"В9д
ЗЬхiвська MicbKa I

рада 45з2 l з8 l 500:00:00з:030зI09

532l з8l500:00:003:0306

l1l]1tllIпп



9{) 532 l 38 1.100]00i056:00 l 8
зькiвська Micbka

рада
6,6700

I 6,00 Землi заласу 1земельнi
дi,,lл{Ф Kor(l{oi категорii
земеь. яti не яцданi у

власЕiсь або корисг}ъаtои
грмадянам чи юрщlлlним

особам)

Вiдс}тнi Вцс}твi

зькiвська Micbka

рада
0,84009l 5]]2 I :]8 l 400:00,00 l :0_ý00

l6,00 Землi заласу (земелькi

дiляrrхя коaФ|оi Kaт€юpii
земель, якi не надаяi у

власЕiсть або користрмяя
Фомадяllам чи юрrцичним

особам)

Вiдс}тнi Вiдсуrнi

зькьська Micbka

р8да
8,9600

l6,00 Землi запасу (земельнi

дiпл{(и кожяоi категорii
земель, якi не наданi у

власнiсrь або корист}танвя
громадян8м чя юрrдrчtlим

особам)

Вйсрнi ВИс}тli92 J j2 lз8 l400:00:00l :050l

I]iдс}тнi9,0000

l6,00 Ъмлi заласу (земельнi

дйянки KolKHoi категорii
]емель, якi не надмi у

власпiсть sбо користувадя,
грмадлнам чи юри,дrчним

ос-обаia)

9_] 5з2 l38l400:00:00l:0502
зькiвська Micbka

раца

Оренда Вйс}тнi4 

"7 

529
01,02 Ди ведею{я

фрмерського лосподарства5]2138l500:00:00l :0]0l
зькiвська Micbka

рада
91

BiacлHi01.02 д,lя ведеюrя

фермерсъхого господФства
Оренда

зiЕькiвськд Micbкa

р8да
95 5]2 lз8 l 500:00:005:0097

0l 02 Для ведеlrня

фрмерською господарсrsа
Ореtцазькiвська Micbka

рада
I1,868l5з2 l 38 l 500:00:004:005296

Вiдс}тнiОрен,]а7.з008
0 l . 02 Для веде}оrя

фрмерського rосподФства
зькisська Micbka

рада
532 lз8 l 500:00:003:0з0797

ВИс}тнiОренда01,02 Для ведення

фрмерського господарсгва
1.]898зiнькiвська Micbka

рада
98 5з2 l 38 l 500]00:00з:0308

ВiдсуrнiОреrца0l,02 Д,'rя веде}оý

фермсрського господ8рства
2.400lзькьська Micbka

рад8
99 5]2 l 38 l 500:00:00з:Oз05

Вiдс}тнiОренда],8000
0l,02 Для веденм

Фрмерського лосподФсrва
зькiвська Micbka

рада
l00 5з2 l з8 l 500:00:003:0з09

ВйсцвiОренда01,02 Для ведеlоя

фермерською господарсгва
зькiвська Micbka

рада
I0i 5]2 l 38 l 500:00:00з:0306

Вiдс)тнjОреtlда2,з778
01,02 Дл, ведеlоя

фрмерською господарсгва
зiшкiвська йська

рада
5з2l3t l500:00:002:0з00l02

Вiдс}твiОренда1,5000зькiвська Micbka

рада
l0з

BИc}'тHiОренда0l ,02 для ведеюu
(tsрмерського юсподарства5,05з5зькiвська Micbka

р8да
I(){ 5з2 l 38 l 500:00:005iOз00

Вйс}тнiОренда0],02 Для Еедеюrя

фермерською господарства1.69]7зькiвська Micbka

рада
5з2l]8l500i00:00I :0300I05

BiacyTHiОренда4,|27озirъкiвська Micbka

рада
5з21]8 l 500:00:00з:0]0lI06

ВйсрнiОревда0l 02 Для веденм

фермерського господФстваl,]000зilдкiвська Micbka

рада
l07 5з2 l 38 l 500i00:00]]0302

ВИс}тнiОреrrда01,02 для ведевня

Фрмерськоrо rосподарсгва1.1268зilБкiвська Micbкa

рада
l0lt 532l 38 l 500i00:003i0300

Вiдс}тнiОр€яда
1 ФfДgВ2Фго господарства

у поSнa&fflвrl&денняу
1m"зькьська rдicbks I

р&да 4I09 532l з8 I 500:00:003:0з0]

lllll

Вйслнi

6,69l5

Вцсупri

01,02 Дя ведеltrlя

фрмФською господарgгм532l з8l 500:00:005:0з0 l

01 02 Для Еедею{я

фрмерського господарсrва



l l0 5J2 l 381 500:00:003:0304 l{).9889
0 L02 Для веденпя

фермерського господарсгва
Оренда Вйсрнi

lIl 5з2l]8] 500:00:003:03l5
3ЬкЬська MicbKa

рада
7.2704

0l ,02 fuя sедеtлu

фрмерського господарФва
Ореrца Вйсlтнi

lI: 532l38l500:00i00]:0]l2 зькьська Micbka

рада
|.I000 01,02 Для ведення

фрraерського господарсгва
Орецда Вйс}твi

ll] 532lз8l500]00iOOз:Oз l I
зiньrjвська Micbka

рада
2.2000

0l ,02 Длп ведешrя

фрмерською господарства
Ор.rrда Вйс}тнi

]l4 I,3000
0l ,02 Ди Еедеюl-'

Фрмерською roсподарсгsа
Оренда Вйсlтнi

llJ 5з2lз8l500:00:00з:Oз l j зiнькiвська Micbka

рада
2.8290

01.02 Для ведеш{я

Фрмерською господарсгва
Орнла Вiдс}тнi

llб 5]2 lз8 l 500:00:002:030l
зilъкirська Micbka

рада
0.?000

01.02 Ди ведеюrя

Фрмерською господарсгв8
Оренда Вiлсlтнi

l l7 5]2 lзt l500:00:005:0з 10
зirъкьська Micbka

рада
з2,8490

0l 08 Дв сiнокосiюrя i
випас&лrя худоби

Вйс}тнi Вйсугнi

ll8 532 lз8l500:00:00l:0з l I
зiIъкьська MicbKa

рада
]8.0707

0l 08 Дrя сiяокосirпя i
вtтtасаrлrя хулсби

ВИс}тнi Вйсупri

lI9 5]2 I ]8 l500:00:003i008]
зilъкiвська MicbKa

рада
2.8050

l6,00 З€млi заласу (земеькi
дiлянки KФloloi Kaтempii

земель, якi не ваддri у
власнiсть аfu користуваfirя
громадraвам чи юридrтсшо{

осюбам)

Вйсугнi Вiдс).тнi

I20 532l38l500:00:00]:0l3 l
зiшкiвська Micbka

рада
Ij.1800

l6.00 Ъмлi заласу (з.мельнi

дЙяrц(и кожЕоi кsгеюрii
земель, якi ве надаяi у

sлsсвiсть або корист}ъавt{я

фом8дIнам чи юридичш\l
особам)

Вйс}тнi Bbc}THi

l2l 532 l]8l500:00:00з:0l32
зirБкiвськs Micbкa

рада
0,]700

l6,00 Землi заласу (зeMeJrьHi

дiляrкц Kox(нoi Karcmpii
земель, жi не надаrri у

власвiсrь або tорисг_чваrпrя

грома,Фaнам чи юриддчrпоi
осэбам )

Вйсрпi Вiдс}тнi

l22 5з2 l 38l500:00:003:0l 33
зькьсьха Micbka

рада
0,7600

l6,00 Ъмлi запасу lземельнi
дiлянки коя(яоi категорii
земеJIь, лd не вадмi у

власнiсть afo користувашt t

громадtнам ч, юршIlrч}ш\l
особsм)

Вйс}твi Вйсугнi

l2] 5]2l38l50()]()0:00]:022l
зiнькiвська Micbka

рада
8.0000

lб 00 Землi заласу (земельвi

дiляю(и ко)iФlоi катеюрii
земель, якi не наданi у

власнiсть або корист}ъдfl{я
громадянам чи юридяч{ц,(

осr)6ам)

Вiлсутнi Вiдс}тнl

l]J 532 l 38l 500:00:004:00l 6
зirrькiвська Micbka

р&ца
0,8700

t6,00 Землi запасу (земеjъяi

дiляякх Koro{oi категорii
земе,tь. якi не вадzu{i у

власвiсгь або користр дrя

грма]uяам чи юрид{чним
особам )

ВИсгlli ВИсгнi

l25 5з2 l з8 l 500:00:004|005]
зiшкьська Micbka

рада
5,4l00

l б,00 З€млi запасу ( земе]ъtо

дiлдrкх кФкноi кагегорii
зeMerb, жi ве вадапi у

власнiсть або корист}ъалrя
грмадявам чи юрцдriчпlм

осюбам)

Вйсгвi Вйс}твi

ry Дер(фiааору у IЬпеdй обrtеri

41-отг вiд 14.12.2020
" 

llll lll шl llilllllll llll ll lll lllll llll] lll ll

зitькьськs Micbka

рада

5з2 l 38 l 500:00:003:0] l 0
зiькiвська Micbka

рада



I]б 5з2 l 38 l 500:00i005:0068
зitФкьська MicbKa

рада
I.8]00

l6.00 Ъмлi змасу (земельнi

дiллfl(я коr(ноТ категорii
земеJIь. якi не надllнi у

rласнiсть або корисryваняя
громадянам чи юридиtiним

осюбам)

вiдс}тнi Вiдс}тнi

l2,7 5з2 l з8 l 700:00:002i0250
зitъкiвськs Micbka

рад8
29,2000

01.02 Для ведеям

Фрмерського гослодарства
Оренда Вiдс}тнi

l2li 5]2 l 38 l 700:00:002:024 l
зiнькiвська Micbka

рада
9.8j58

0l,02 Для веденв.'

фрмерською юсподарства
Оренда Вiдс}тнi

l29 5з2 l 38 l 700:00:004:0300
зiнькiвська Micbka

р!да
4,0000

01,02 Д.' ведеЕ{я

фермерсь(ою господарсгва
Ореrца

01,05 oxopoюrs зокs
нааколо (вздоsх()

об'скта еверrgгичноi
сист€мц 01,03

oxopoInla зона Еавколо
(вздоsr() обоФs

таяспорг}

l]0 5з2 l 38 l 700:00:004:0232
зiкькiвська Micbka

рада
25.?000

0l,02 Д,rя веденвя

фрмерського господарФва
Оре ла Вiлслвi

Iзt 532l]8l700:00:004:0225
зirsкьська Micbka

рада

01.02 Для ведення

фрмерського юсподФсгв8
Оренда Вiдс}тй

lj2 5з2 l з8 l 700:00:00з:0300
зiнькьська Micbka

рада
l7,9000

01.02 Для ведеtФlя
(Ммерського господарсгва

Ор€tца BИcr.IHi

lз] 532l38l700:00:00]:02l l
зirIькiвська Micbta

рада
l9.]1l9 0l 02 Дш ведеlrня

фрмерсьtого господарсгм
Оренда BiacyTHi

lJ4 5]2 lз8 l700:00:008 005з
зiяькьська Micbka

р&да
38,02з4

0l,02 Дr ведецt]я
(tsрмФською Iосподарсгва

Ореtца BИc}'тHi

l35 5з2 l ]8 l 700:00:007|0з00
зiнькьська Micbka

рада
l0.6500

0l,02 Дя ведення

фрмерського господФФва
Оренда Вiдс}твi

532l]8l 700:00:007:0l09
зitъкьсьха Micbka

р8да
24,1587

0l 02 ДrIя ведеяня

фрмерською гослодарства
Ореlца Вiлсутнi

l]7 5з2l 38 l 700:00i0O2i0012
зilъкьська Micbt(a

рада
l0,0з84

0l,0l Для в€дaюrя товарfiого
сiJьськогосподарського

вирdюапм
Оренда

0l,05 oxoporora зояа
навколо ( вздовж)

об'екга енерrgгичноi
системи

l]1] Jз2l j8l700:00:002:00l] зiнькiвська Micbka

рад8
l0.1002

0I 0l Для ведешrя тоrарfiого
сЙьсьt(оrосподарськоло

ЕирoбrодrгЕа

Оренда

0I.05 oxopoюra ]она
навколо (вздовж)

об'скга енерaегячноI
сист€мя

l]9 5з2l]8l700:00:002:00l4
зirБкьська MicbKa

раца
l1,9752

01,0l Ди ведекrя товарного
сЬськогосподарського

вифtпдпва
Ореtlда

0L05 Охорtша зона
навколо (rздовж)

об'скга еяергстичвоi
системи

l10 5з2 l 38l 700:00:007:0з04 17.0000
0l 0l Дя ведецня товФного

сiльськогосподфського
вярбшдцва

Ор€tца Вiлсцяi

l]l 5з2l38l700:00:00]:0600
зirъювськв йська

рада

01,02 Дя веденяя

lмMepcbкoro господарства
Оренда Вiдсуткi

lJ] 532 l з8 l 700:00:002:00l0
зiяькiвська Micbka

р8да
5,0lз5

01,0l Дя ведеrоrя товарвого
сiльськогосподФськоrо

виробrfl{rгва

Ор€rца

0l,05 Oxopoшra зона
навколо ( вздовж )

обсtса енерг€гичноi

l1j 532 t ]8l700:00:002:0308
зi!Бкьська Micbкa

рсда

0l ,02 Д.м ведешя
(Ммерського господарстм

Вiдс}тнi Вiдс}тяi

ry Дер(fеокцатру у Полтаs.ьхiй флетi
41-ОТГ вiд 14J22020

" 
llll lll шl lllll!ll ll llll llill ll lll l lll ll lil li

]1.3691

I36

зькiвська Micbka

рада

6,6000



l{.l 532 l з8] 700]00:008:0022
зiнькьсьха Micbka

рада
0.5000

lб 00 Землi заласу (земельнi

дЙлiхи коrФоi Kaтempii
земеь, ,Ki яе вадацi у

власвiсгь або корист)в?цrм
громадднзм чи юрruuпюо{

осэбам)

Вйсугяi Вiдс}тнi

l45 5]2 l 38 l 700:00:008:0042
зirБкirськs Micbкa

р8да
l, | 600

l б 00 Ъмлi запасу (земельнi

дЙянкя Koxoroi к8rегорii
земеь, жi не наддri у

власнiсь або корист}ъалý
громадrltам .lй юрrrдичвим

особам)

Вiдс}тяi Вйс}тнi

l16 5з2 l 38 l 700]00:008:0056
зitsкьськs Micbka

рада
l.]250

I6.00 З€млi зsласу (з€мельвi

дiляяl(и Kororoi Kaтempii
земель, яхi не налаяi у

власнiсгь або корисг}ъаtпlя
гром8дrr!а.ir чи юрцJrrлrrfl м

особам)

Bi.oclTHi

l47 532 l 38l 700]00:004:0087
зirrькiвська Micbka

р8да
1,7560

l6.00 Землi запасу (земельнi

дiляrооa KФtoroi кагегорii
!емеJIь. ,rxi ве Fаданi у

власнiсть або корист}ъанrи
громадян{tм чи юридичяим

осюбам)

Вйсгнi
0 l .05 Охороrоrs зояа

HaBKoJro (ц}довх()

б'скга енФгстичшоi
сист€ми

l11] 5з2] ]8l 700:00|004:0l l l
зirъкьоьtа Micbka

рада
1.8800

]6,00 Ъмлi запасу (leмeJrьHi

дiляlд(и коrlФlоi кsгеroрii
земель, якi не надавi у

власнiсгь або корисryванrл
грма/цнам чи юридичод,l

осюбам)

Вйсрнi Вiлслнi

l49 5з2 l з8l 700:00:004:0| 20
зькьська Micbka

рада
1,8800

l6,00 Землi зшасу (земельнi

дЙяяки кожноi KaTeюpii
земе.lъ, яl(i не надаяi у

власнiсгь або корисryвдпr,
громадIнам чи юридrrчJir{

особам)

Bйc}.rнi BИc}.тHi

532 l]8 l700:00]00з:004 l
зilrъкiвська Micbka

рада
1.9850

l6,00 Ъмлi заласу (]eмe,ъHi

дiляrпФ кФlоiоТ каrеюрii
земель, якi не надlшii у

власнiсrь або корисграrпо
ГРОМаДЯЦаМ ЧИ ЮРИДЛПДОt

осюбам)

Вйс}тнi BйcyTHi

l5l 5]2l]8l 700:00:007:00з5
зькьська Micbka

рада
2.4060

l6,00 Землi заласу (земельнi

дi,lяrкл кожiоi Ka[eюpii
зем€]ь, якi не над!цri у

власнiсть або кориgгувttям
лромадлФм сл юрид{чrаrra

особм)

Вйс}тнi BiacpHi

l52 5з2 l з8 I 700|00:008:0057
зilъкiвська Micbкa

рада
2,5200

l6,00 З€млi заласу (земе]Бвi

дiляrоФ KФloloi кагегорii
земель, жi яе яад&{i у

власнiсгь аfu корисгув&пiя
громадянам ч' юри,щt,ltlим

mjбsм)

Вiдс}тнi

l5] 5з2|з8l700i00:004:0l25
зirскiвська Micbka

рада
2.9700

l6,00 Землi залsсу (!емельнi

дiлянки KФtoloi Kaтeюpii
земaль, жi н€ liадarяi у

власвiсгь або корисгlъалrя
грмадlrнам чи юрtuшшпе{

особам)

Вйсугнi Вiдс}тIli

5]2 l зЕ l700i00:007:0069
зilъкiвська Micbka

реда
l?.0з00

lб ()0 Землi запасу iземельнi
дiлянtФ Koxoloi кmегорii
земе,ъ, яхi не надлri у

власнiсть або корист}ъаlлл
громадяIrам чи юрruичнйм

осэбsм)

Вйс}тяi Вцс}тнi

ry ДорlсеоlодлФу у ГIолтавсыой обл*п

4'1-ОТГ вiд 14122020
" 

llll illllll llllIll ll ll ll lllll ll ]l l lll ll lll ll

Вiдсrтнi

l50

ВИс}тнi

l5t



l55 5:]2 I ]8 I 700]00|006:00з4
зiнькiвська Micbka

рада
l1,6400

l6.00 Землi заласу (земельнi

дйявки кожноi категорii
земфlь, якi не надмi у

власнiсть або корисгувштп
громадя1lам ч'l юрядя.tнйм

особам)

Вiдс}тнi Bйc}'rHi

5з2 lз8 l700:00:004:02з8
зirъкiвська Micbka

рада
0.з600

I6,00 Землi запасу (земелькi

дi,'Iяlл(и коr(ноi каlегорii
зомель, якi не надмi у

власнiсть або корист}ъанм
грмадянам чи юри,дичним

особам)

Вiдс}тнi Bйc}.гHi

532 l з81 700:00]00з:0500
зirъкiвська мiсьtа

рада
2,0000

l6,00 Землi запасу (земельнi

дiляlл(и кожноi Kaтeгopii
земель, якi не надмi у

власнiсть або корисryв&{rя

Фомадянам чи юридичним
особам)

Вйслкi Bйq'rнi

l58 532 l 38l 700:00i007:0l 72
зiнъкiвська Micbka

рада
l4,8691 Вiдсrтнi 05,0l Водоохоровна

зона

I59 5з2 l з82000|00:0 l 5:0200
зiшкiвська Micbka

рада
з2,3000

01,0l fuя ведешr, товФяою
сiльськогосподарського

виробшл{гв8
Ореrца вйс}тнi

]60 532 l 382000:00:0з6:0492
ЗiIъкiвська MicbKa

рада

0l,0l Дл, веденн, товарного
сiльськогосподарськоtо

виробrпflЕва
Оренда Вйсутнi

IбI 5з2 l з82000i00:03б:0491
зькьська Micbka

рада
з9,1267

01.0l Для ведеюrя товарного
сiльськогосподарського

виробrо пва
Оренда ВИс}тнi

l62 5з2 lз82000i00:01 l :0004
зirъкiвська Micbka

рада
22,1906

01.0l Для ведешrя товарноrо
сЙьськогослодарського

виробяшпва
Ореrца Вiдс}твj

l6] 5з2 l ]82000:00:0з6:0490
зilsкьська мiсьtа

рада
l1.9788

0I.0l Дя веденrrя товарного
сйьськогосподФського

виробIхпцва
Орецда Вiдсутнi

l64 532 l з82000:00:029i00l 0
зirскiвська Micbka

рада
7,4500

0l,0l Дп ведешrя товарного
сiльськогосподарського

виробяицгва
орецда Вiдс}тнi

l65 532 l382000:00:020: l 004
зitькiвська Micbka

рада
l9,з325

0I .0l Для ведешrя товарrого
сЬськогосподарськоIо

вирбrIшцва
Ореlца Вiдс}тнi

]66 5з2 l з82000:00:029:0300 44,2020
01,02 Д.Iя ведеЕяя

(Ммерського господарс,тва

посгifпrе
корист)вФlяя

ВИсrтнi

l67 5]2 l з82000:00:0]5i000l
зitъкiвська Micbka

рада
88.6964

01,0l Для ведеюý товарного
сiльськогосподарського

виробшп{гва
Ореt(да Вйс}тнi

l68 5з2 l ]82000:00:020: l01 з
зькьська Micbka

рада
44,6l28

01.0l Д,,rя ведення товфного
сЬсьtогосподФського

виробюrlцва

Вйс}тнi Вiдс}тнi

I69 5з2 lз82000:00:034:0500
зiIькiвська MicbKa

рада
2.7800

l6.00 Землi зfirасу (земельнi

дiляк(и кФкноi Kmenopii
земеJъ. якi не надilнi у

власнiсть або користуваrпIя

громадянзм Er юридrчним
особам)

Вйсутй Вiдс}тнi

ГУ ДеркЁокцатру у ПолтаясьПй фластi

41_ОТГ вiд 14J22020
, 
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l56

l57

01,0l Дш ведецrя товарного
сiльськогослодарського

виробюп{гва

l0,3982

зiшкьська MicbI<a

рада



l70 5]2 l з82000:00:007:0002
зirъкiвська Micbka

рада
з,]l00

l6.00 Ъмлi ]аласу (]емельнi

дiлянlФ кожноi Kaтeaopii
земель. якi не вадаяi у

власдiсrь або корисг}ъаr{вя
громадlнам чи юрядrt|ним

особам)

вiдс},тнi

1,1l 5з2 l з82000 00:004:0007
зiкькiвська Micbka

рада
0,]I00

l6.00 Землi зsласу (земельнi

дiллf(я xoloroi кагегорii
земель, 

'Ki 
не надаrri у

власtdФь sбо корясг}ъашrя
громаJurнам чr{ юридичrооl

офбам)

Вiдсугнi

l12 5]2l]82000:00:0l l:0003
зькiвська Micbka

рада
1.4l00

l6,00 Землi запасу (земельнi

дi,'Iлп(и кожноi Kfi егорii
земель. якi не вадаяi у

sласЙсгь або корисгrъаrдrя
громадяя8м tIя юрrдrчшдr

осбам)

BИc}.тHi Вiд.}тнi

l7] 5з2l 382000:00:020:005]
зiIъкiвська MicbKa

рада
5,2000

l6.00 Ъмлi заrису (земельЕi

дi,lдпФr Ko)aoroi Kmeюpii
земе]rь, якi не надаяi у

власЕiсгь або корисг]ван}rя
грмадrяам чи юрядtltlяим

ос!баi.)

Вйсутнi вiдс!тнi

l74 J32 l 382000]00:004:00l 6
зirБкьська raicbka

рада
],4400

l6,00 Землi заласу (земельнi

дiJIппо, кожяо'i кmегорii
земеJIь, якi не надsнi у

власкiсгь sбо корисryвадu

томадянам чи юридичним
особм)

ВИс}тнi Вйс}тнi

l75 5з2 lз82000:00j029:0002
зitъкiвська Micbka

рада
9,7800

l6,00 Землi заласу (земельй

дiллfrи KФioloi кагегорii
земель, якi Ее надлli у

власrriсть або корисг}таrlrл
громадлlам чи юрц/llлчнtдa

особам)

ВИс}тнi I]iдс}твj

l?6 532 l]82000:00:028:004 l
зькiвськs Micbxa

рада
5.1000

l6,00 З€млi заласу lземельЕi
дi,lлr0(и кФftноi каrегорii

зем€ль. якi не надаяi у
Еласнiсгь аfu користувдп]я
громадяяам чи юрядяtiяим

особам)

Вl,дс}тнi ВИс}.rнi

1,1,7 532 l з82000:00:004:00 l 5
зirькiвська Micbka

рада
0.5з60

l6,00 З€млi запасу (земельнi

дiляrкr KФoroi кsгегорii
земеJrь, якi не вад&lli у

ЕласЙсгь sбо корист}т8ям
грмаJlянам чи юрид{чним

особам)

Вйсутнi Вйс}тнi

l78 532 l382000:00:0l l :0005
зirъхiвська Micbka

рада
26,1200

l6,00 Землi запасу (земельвi

дiruнкя KoжBoi категорii
земель, rKi не яадаfii у

власнiсть або кориqтуваяЕя

Фомадrнtlм чи юрид}lчним
особам)

Вйсрнi Вйс}тнi

l79 5з2 lз82000:00:0] 5:0з07
зькiвська Micbka

рада
0.1]00

l6,00 Ъмлi заласу (земельнi

дiляrця кФю{оi Kfiempii
земепь, якi не надаяi у

MBcHicTb або корисryъашrя
ГРМаДЛr8ra Чr ЮРйДЛЧtОilta

особам)

Висугнi

l80 532 l 3t2700:00:0l 2:0022
зькiвськs Micbka

рада
29,1з2l

0l,0l Для ведешrя товаряого
сЬськогосподарськоlо

виробшпцва

Оренда BйcyTHi

I8l 532lз82700:00:0l2:000 l
зiяькiвська Micbka

рада
2,7,9689

01,02 Дя ведеriня

фрмерсьt(оrо господФФва
Ореrца Вiлсутнi

l82 5з2l 382700:00|02 l :002 I
зькiвська Micbka

рада
4l,]827

0],02 Для веден8я

фермерськоaо господарсгва
Ореttда l}i,rcyTlri

41-ОТГ вiд 14j22020
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Bйc}.гKi

ВИс}твi

Вйqтнi



l8] 29.0000
0l 02 Для ведеюrя

фрмерського господарства
Ilосгiйне

корист}ъаrо |я
Вiдс}тнi

I81 532 | ]82700:00:002:0300
зькьська Micbka

рада
1.42E2

0l 08 Д,'rя сiвокосiшrя i
вlпасаяIi, худоби

Ореща

l85 5з2 l ]|t2700]00:002:0з0 l
зiшкiвська мiсьrа

рада
0,27l8 Ор€t(да

05,02 Првбрсrша
]а)мсна смупt вздовlк
pi,loк. нsвколо водоfu,r

та на остр8ах

l86 532 l 382?00:00:003:00 l0
зiнькiвська Micbka

рада

0 L0l Д,,rя sедешrя товаряого
сЬськогосподарського

вирбtJиrцва
Оревда Вйсрнi

llj7 5з2 l з82700i00:0i 4:0300
зilsкьська Micbka

рада
32,4000

0l,0l Д, веде!пя товарною
сЙьськогосподарською

виробницгва

(Jре}ца Вiдсугнi

l88 5i2 l ]t2700:00:0 l4:0002
зькьська Micbka

рада
4j.6057

01.02 Для веде}о{я

Фрмерського господарства
Оренда Вiдс!тнi

l89 532 l 382700:00:024:0046
зiшкiвська Micbka

рада
j.97з5

0I 0l Для веденяя товарrrою
сЙьськогосподарською

вирбниr{гsа
Ор€ща Вiлсщrri

l90 5з2 l ]82700:00:024:0045
зiI*кьська MicbKa

рад8
з,471ь

0l,0l Д,'Iя ведеFм товарного
сЬськоlосподарського

rяробн!дtгвs
Вйс}тнi Вiдс!тнi

l9l 532 l з82?00:00:042:0042
зьrjвська Micbka

рада
8.9889

0l,0l ДIя ведеrои товарвою
сiJьськогOсподsрською

виробншпва

Bi.ucyTHi

l92
зькьська Micbka

рада
0.7200

l6,00 З€млi заласу (земельнi

дiляrrкх кФlФ|оi кfiегорii
земеJъ, якi не яадаяi у

власнiФь аfu (орисгуваrцrя

грмадшам чя юрruичяим
ос!бам)

Вйс}тнi Вйсрнi

l9з 5з2 l ]82700:00:026:0]22
зькьська Micbka

рада
].4700

lб 00 Землi заласу (земельнi

дiл-Елоr KorФloi кmсгорil
зем&ъ. якi не надщIi у

власlliсть або корист}ъалrя
громадяяам чй юрrцичfl оl'

особам)

Вйс}тнi

0З Смiтарно-захясЕа
зона яавколо об'€кта-

05,02 Пр бер€tlо{а

захисна смуга вздовr(

рiчок, вавколо ЕодоЙлl
та на островФ(

l9.1 532 l 382700:00:0l 4:0004
зькiвська Micbka

рада
1,9745

0!,0l Дlя ведення товзрЕою
сЬськогосподарського

вирdвапва
Вцс}тнi Вцс}тнl

l95 5 32 l 382 700:00:026:0з 06
зilsкiвськs Micbкa

рада
7.8000

01.13 Для irrшого
сЬськогосподарського

прlвначеяця

Вйсугнi Вйс!твi

l96 532 l з82700:00i0l4:0006
зirъкiвська Micbka

рада
1,2l00

l6,00 Ъмлi зsлsсу (земельнi

дiллп(и кФкяоi хатегорii
земеJь, лld не наддIi у

власrriсгь або корисг}ваюrя
громадянзм чи юридичlýд,(

особ8м)

Вiдс!тнi Вiдс}тнi

l9?
зiIъкiвська MicbKa

рада
0,9000

l6,00 Землi заласу (земельнl

дiIIянки KorKBoi катеюрii
земель, якi не надацi у

власяiсгь або корист}ъдflý
грмадянам чи юри.щrчвим

особая )

Вйс}тнi Вiдс}тнi

, 
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5з2 l з82700:00:00з:Oз0 l
зirькiвська Micbka

радi

05 0? Прибрежва
захясна смуга вздовr(

рiчок_ нввколо водоfult
та на оqгрвах

01,08 Для сiнокосiЕrя i
вrпасаям худобя

Ореща

532 lз82700:00:026:00 | ?

53 2 l 3 82?00:00:026:0006

ry ДерfrвоlQдетDч ч l]оптаосцiй облфтi

41-0ТГ вiд 14j22020



l98 532 l з82700:00:028:0009
зькiвсьм Micbxa

рада
2,6l00

lб 00 Землi ]аласу (]емельнi

дiляЕки кожяоi категорii
земель, якi не наданi у

власIriсгь або користувдлiя

Фомадяяам чи юри,цrдним
особам)

Вiдс}тнi Вiдс}тнi

l99 з,4400

I6,00 Землi запасу (земельнi

дi,lппФ Ko)ioioi Kaтeюpii
земель, якi не наданi у

власвiсть або користуъшлrя
громадянlrм чи юрrцичнйм

особам)

Вйсlтнi

200 5з2 lз83200:00:028: l 091
зькiвська Micbka

рада
22,ззl8

01,0l Для ведення Toвapнoro
сiльськогосподsрського

виробюдпва
Оренда Вйс}тнi

20I 5з2lз8з200:00:0l j:000l зirrькiвська Micbka

рада
8,9546

0l,0J ДJrя ведеюrя особйстого
сеJIянською юсподарства

Оренда Вiдс}тнi

202 5з2l38з200:00:0l l :0009
Зilъкiвська MicbKa

рада
0,9l9з

0I.08 Для сiнокосiшrя i
випасшлlя худоби

Вlдс}тнi Вiдс}твi

20з 5з2 l 38з200:00:035:0300
зьrjвська Micbka

рада
l5,692I

01,08 Дш сйокосiфlя i
вrтrасалrя худоби

Оречла Вйсутнi

204 5321 з8з200:00:0l 0:004l
зilъкiвська MicbKa

рада

l6,00 Землi запасу (земеJькi

дi,lянкя кФкяоi KaTeropii
земель, ,Ki не наданi у

власнiсть аfu корисryванrrl

Фома,дяяам чи юрrrдичlпд,l
особам)

Вйсутяi Вiдс}тнi

205 5321 з8з200:00:0l0:00зб
зiшкiвська Micbka

рада
l,?l50

l6,00 Землi заласу (земельнi

дi,'Iлл(и кФкноi категорii
земель, якi не надФri у

власнiсгь або користувалrя

Фомадян{tм чи юридичним
особам]

Вйс}тнi Bйcrтlri

206 5з2 l з83200:00:0l 3:0027
зькьська Micbka

рада
3.3300

l6,00 Землi зшасу (земеJьнi

дiляяки кожяоi кателорiI

земель, якi не наданi у
власйсть afu корист}танм
r!омадяяам чи юридrчяим

особам)

Вйс}тнi Вйс}твi

2о7
зiнькiвська Micbka

рща
50,6000

01,02 Для веденяя

фрмерського господарсгва
Вiпс}тяi

208 532 Iз8]200:00i015:0004
зiI{ькiвська Micbкa

рада
0,j550

I6,00 З€млi заласу (земельнi

дiляrп(и кожвоi категорii
земель, якi яе надмi у

власнiсть або користувФflrя
грмадяrам чи юридlFllпд,l

особам)

Вiдс)тнi

209 532l з8]200:00:0 l 0:0500
зilъкiвська Micbкa

раца
0,480з

l6,00 Землi запасу (зем€льнl

дi].Iл{хи кожноi категорii
земель, л.j не наддIi у

власrdсь або корясryваrлrя
грмадянам чи юрщtrfчпд,i

особам)

BИq.rEi BйcyTlii

2l0 5з2 lз83800:00:007:030 l
зькiвська Micbka

рада
l4.0900

01,0l Для ведеrлrя товарноlо
сiльськогосподарського

виробюlr(гва

Оренда

532 lз8з800:00:007:0]00
зькlвська Micbka

рада
lз,0600

0l,0I Для ведеюrя товаряого
сiльськоюсподарського

виробr*rrгва

Оренда

2l2 5з2 lз8з800:00:007:0008
зiвьrьська Micbl(a

рада
]0,6700 Ореrца

01,05 Охорошrа зона
навколо (вздовж)

об'скга енерг€тичноi

ry До9хфо@дастDу у ПолтадсьIiй флФп
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5з2 l з82700:00:0 l4:0007
зЬtьсьl(а Micbкa

рада
Вiдс}твi

5]2 l з8з200:00:0 I 4:0300
посгiйяе

корисryвдп]я

ВИqтнi

BИc}.тHi

2l l
Вйсугtli

0 i,0I Дя ведеш]я товарЕоrо
сЬськогосподФською

виробюrLOва



2lз 5з2 l 38з800]00:0l 2:0]00
зiнькiвська Micbka

рада
24,1900

01,0I ДIя ведеюrя товарного
сЙьськоmсподарського

виробrоdцsа
opeHna BL]c),THl

] I.1 5з2 l з8]800:00:0l j:0300 зirъкьська Micbka

рада
з8.з400

0l 0l Для в€деюrя товаряого
сЙьськогосподарського

виробшd{тва

Оре}ца

2l5 5з2l38з800:00|0l3:00l l зirъкiвська Micbka

рада
7.6200

c1,0l Дп вед€lл{я товФного
сiльськогосподарського

виробIл{щва
Оренда Вi,rсряi

2lб 5]2l ]83800:00:0l3:00l3
зilъкьська Micbka

рада
l4.6775

01.02 Дя ведення

фрмерського господФсгва
Ореtца ВИс}тнi

1l1 5 32l ]83800:00:0l ]:0l00
зirъкiвська Micbka

рада
з0,0000

0l,02 Для ведеюrя

фрмерського господарФва
Оренда

0l,0З Охорошrа зона
Haaкojlo (вздовr()

о6€rта танспорry

]l8 532 l 38з800:00:0l з:0350
3Ькьська MicbKa

радil
5].]86l

0l,02 Для ведеюи

фрмерського господарсгза
Ореrrда

01.0З Охорюrа юяа
навколо (в]довж)

об'Фсга транспорту

]l9 5]2 l з8зЕ00:00:022:0042
зiIъкьська Micbкa

рада
0.5400

0l ,0l Дм ведеIfiя товарною
сЬськогосподарськоm

виробюflцва
Оревда

0l,05 oxopoюra зона

навколо (вздовж)

б'скга енергегично[
системи

22\')
зiяькiвська Micbks

рад8
8.1200

l6,00 Землi заласу (земельнi

дiляшоr Kororoi Kaтeюpii
земель, якi не надilяi у

власнiсть або користуваrвя
грома]!лrам !м юридичним

ос-обам)

Вiдс}тнi Вйс}тfli

22l 5з2 l ]83800:00:0l ]:050l
зькiвська Micbka

рада
l.]000

] 6,00 З€ь,ti заласу (земеJьнi

дiляtлоi кФlФlоi кmегорii
земель. лd не вадаяi у

власнiсть аfu корист)тшrrя
грмадлrам !м юрlцо,lчfl{м

особам)

Вйслнi BiacyTHi

12z 5]2 l 38з800:00i0l з:0006
зi!ъкьська MicbKa

рада
2,1000

l6,00 Ъмлi заласу 1,]емельнi

дiлллФ коrо{оТ категорii
земеJь, якi не вадл{i у

власнiсть afo користуванtlя
rромаJцнам .lи юридиrlним

особам)

Вiдс}тнi BilclTHi

22j 5]2 l 383800:00:0l4:0500
зilsкьська MicbKa

рада
l5.8400 Вйсlтнi Вйс}тнi

5з2 l з8]800|00:007i0500
зil6rjвська MicbKa

рада
0,6Е00

l б,00 З€млi заласу { !емельнi

дiляяхи Kolro{oi Kaтempii
земеJIь, лd flе нацанi у

влsсЕiсгь або корисг}ваюIя
громаJUrнам .пl юрщlllllrпд{

особам)

Вйс}тнi Вiдс}тнi

225 5з2 l 38з800]00:0 t ]:050з
зiшкiвська Micbka

рада
8,6000

l6.00 Землi запасу (земельяi

дiляrлс. кояqrоi категорii
земель, якi не налмi у

власнiсть або корисгуъалrя
громадяrам чи юридицФrм

осэбам)

Вйс)тнi ВИсуrнi

226 532 l ]83800:00:022:00l 3
3ькьська rricbka

рада
2.862l

l6,00 Землi заласу (земеJьнi

дiля}псr Ko)aqroi tатеmрii
земеJь, якi не надslri у

масяiсrь або корисгуваrця
громадяяам чи юридичцим

особам)

Вiдс}тнi Вйс}твi

ry Дер)к€оlбдатру у Полrехiй флФП
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Вйс}тцi

5]2 l 383800:00:0 l 3;0502

l6,00 Землi заrrасу (земе,,lъвi

дiпяraки Kororoi катеюрii
земель, лсi не надФri у

власЕiсгь або корист}ъацtп
грмадлrам чи юридячrrим

особам)



221 5з2 l з8з800:00:007:00 l з
зiIffrjвська MicbKa

рада
0,3300

l6.00 Зем",li зыIасу (земельнi

дiляtпоr кожноi категорii
земеь, якi яе надмi у

власнiсrь або користуваrлrя

ФомаJивtм чи юриJlиtlяим
особам)

Вйс}тнi Вiдс}тlli

228 5з2 l з84000:00:024:0300
зькьська Micbka

рада
l7,l000 0l ,02 Д,rя ведеrлrя

фермерського господарства
Оренда Вiдс}тнi

229 5з2 l]84000:00:02з:00] 2
зirrъкiвська Micbka

рада

01.02 Для веденrц

фермерського господФgrва
Оренда Вiдс}тнi

2з0 5з2 l з84000:00:0l 8:006l
зiнькiвська Micbka

рада
9,8]00

0l ,02 Д,rя веденrrя

фермерського господарства
Оренда Вiдс}тнi

зilБкiвська MicbKa

рада
28.7I6]

0l 02 Дя ведешrя

фермерськоaо господФства
Оренда

0l 0З oxoporrнa зона
навколо (в]лоаrк )

об'€кIа транспорту

2з2 5з2 l 384000:00:024:000 l
зirrькьська Micbka

рада
76,450l

0l,02 Д,rя ведеrдrя

Фрмерською господарства
Ореgда Вiдс}тнi

2зз 532 l з84000:00:025:0006
зiIъкьська MicbKa

рада
,l4,770] 01.02 Дя вед€ю{я

формерського господарства
Ореяда Вйсутнi

2з4 5з2 lз84000:00:0 I 6:000l
ЗiIБкьсьха йська

рада
40,1286

01.0l Для ведеrоrя товарного
сЬськоюсподФськоIо

вяробшпцва
Оренда Вiдс}тнi

2з5 5з2 l ]84000:00:0 l 5:0009
зькьська Micbka

рада
6,8207

01,02 для ведеl+и
iМмфською юсподарства

Оренда Вйсlтнi

2jб
зiкькiвська Micbka

рада
I0,9I99

0l 02 Д'lя ведею]я

фермерського лосподарства
Оренда Вйс}тнi

2з,7 5з2 l з84000:00:0 l0:030 l
зitъкiвська Micbka

рqда
55,55]2

0l,02 Дтя ведеmrя

фермерськоло господФФва
Ореtца BИc}'тHi

2з8 5321 384000:00:008:0025
зirБкiвська MicbKa

рада
з7.4599

0] 02 Для ведеюrя

ферм9рського господарства
Оренда

239 532 lз84000:00:02 l :0015
зirтькiвська Micbka

рада
59,5296

0 l . 02 Дя ведеюrя

фермерського господарс-тва
Оревда Вiдс}тнi

z40 532lз84000:00:0l l :0з00
зькьська Micbka

рада
l8.8000 Вйqтнi

24l 5]2l з84000:00:0l l :0024
зilБкiвська Micbкa

рада
7.з700

l6,00 Землi запасу (земельнi

дiJIяш(и коr(яоi категорii
земеJь. якi не наданi у

власнiсть або корист}ва{rя

ФомадянФr Tr юрид}lчним
особам)

Вйс}тнi Bйc}.гHi

242 532 lз84000:00:0 l9:00lз 5.8500

16,00 Ъмлi заласу (земельнi

дiляI{ки Kor(яoi категорii
земель. яrj не наданi у

власвiсгь або корис"r}ъilя}я

rрмадяяам чи юридичшеr
особам)

Вйс}тri Вiдс}тнi

24з 5.4900

l6,00 Землi заласу {земельнi

дiляшФ Kor(нoi категорii
земеJБ, ,lкi не яаданi у

власЕiсь або корист}вдflя
гром8дяяам чи юридrФдд{

особам)

Вйс}тнi Вйс}тй

244 5з2] з84000:00:02з:00lб
зirъкьська Micbxa

р8да
5,4200

l6,00 Зем,li заласу (земеrьнi

дi,'Iявки кожноi категорii
земель, якi не наддIi у

власrliсть аfu tорисгrъФ{rя
громадшам !ш юридrltlяим

особам )

Вйс}тri Вйсгнi

4'1-0ТГ вiд 14j22020
, 
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26,4200

2]l 5з2 ] 384000:00:024:0з02

5з2lз84000:00:0l l:0050

Вiдсrтнi

0l,02 Для ведеюiя

фермерського господарсгва
Оренда

зiнькiвська Micbka

рада

5з2 Iз84000:00:0l 8:0026
зilъrjвська Micbka

рада



215 5з2 l 384000:00:024:0007
зькiвська Micbka

раца
4,8000

I6,00 Землi запасу (земельнi

дiлявхи ко)кяоi Kaтeюpii
земеrь, якi не надшri у

власцiсть або корист}ъаяrrя

Фомадянztм чи юридичним
особам)

Вiдсутнi

216 5з2l384000:00:0l5:00| l зькьська Micbka

рада
],]з00

l6,00 Землi зшвсу (земельЕi

дiляЕки коr(ноi категорii
земель, якi не надмi у

власнiсть або користува.rлrя

громадяпам чи юридичвим
особам)

Вiлсутнi Вйс}тнi

5з2 l з84000l00:02з:00 l 4
зilffкьська Micbka

рада
1.9200

l6,00 Землi заласу (земелъяi

дi,'lяю(и кожяоi категорii
земель, якi не наданi у

власнiсть або користування

Фома,Iинам чи юри,llичним
особам)

Вйс}тнi

218 532 l з84000:00:02з:00l 5
зirькiвська Micbka

рада
].l500

lб 00 Зем,Ii зап8су (земельяi

дiляi{(я Koяoroi Kaтeюpii
земель. якi не надitнi у

власнiсть або корисryваяня

фомадlнам чи юридич}пд,l
особам)

Вйсутнi Вiдс}тнi

249 532 lз84000:00:0 I 6|0002
зькiвська Micbka

рада
1,8300

l6,00 Землi запасу (з€мельнi

дйяюм Koюroi категорii
земеJIь. якi не над?tнi у

sласtliсть аfu коряст}ваJfl{я

ГРОМаДЛlаМ ЧИ ЮРИ}ЦrЧЕri\,l

особа ]

ВИс}тнi Вйсугнi

250 5з21 з84000:00:009:0049
зiкькiвська Micbka

раца
0,6800 Вiдс}тнi

2..l 5]2 l з84000:00:024:0004
зiяькiвська Micbka

рада
1.0000

l6,00 Землi заласу (земе,lъй

дirulякй кожноi категорii
з€мель. якi ве надаli у

власвiсть або корисryвання

Фомадlнам чи юридllчним
ос!бам)

Вiдс}тнi Вiдс}тнi

5]2 t ]84000:00:008:000 l
зiнькiвська Micbka

рада
0,4з00

l6,00 Землi запасу (земельнi

дiIшн(и Korcloi Kaтefopii
земе,,iъ, якi ве надмi у

власнiсть або корист}ъatlл]я

громадянtlм чи юридичним
особам)

Вiдс}тнi

25з 5з2 l з84000:00:008:0002
зirькьська Micbka

рада
0,6700

l6,00 Землi зап8су (земе,тьti

дi,'lямФ кояоrоi категорii
земе]ь, якi не Еаданi у

власнiсть або корист}ъанюl
громадлнам Er юрцlичшд.{

особам)

Вiлсутнi

254 5з2 l з84000:00:0 l 8|0025
зькiвська Micbka

рада

l6.00 Землi запасу (]емельнr

дi,ulяки Korotoi категорii

земель. якi не надаri у
власнiсть або користlвмrrя
громадянам ч,l юридиqним

особам)

Вйс}тнi Вhсрнi

255 5з2 l з84000:00:008:000]
зilБкiвська MicbKa

рада
0,2400

l 6.00 Землi заласу (земельнi

дiляlп(и кФ{оrоi категорii
земель. якi не наданi у

власнiсть або користувалrя
громадянам чи юриди{о{м

осюбам)

Вцс}тнi Вiдсгнl

Вiдс}тяi

21т Вйсутнi

lб 00 Землiзаласу (земельвi

дi,'lяIrки кожноi категорii
земель, якi не надаяi у

власяiсть або корист}тшлrя
громадявам чи юридичним

особам)

Вйс}тнi

252 Вйсутнi

Вйсугкi

6.7800

ry Доrп€оl(адастру у lЪrпаеыiй флеП
41_0ТГ вiд 14j22020

, 
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256 5]2 l 384000:00:02]]00 l 7
зiнькisська Micbka

р8да
25.4200

l б 00 Землi заласу { земельнi

дiлянкя кФкяоi кагегорii
земель, якi не яадФri у

власнiсть або користумння
гРОмаДlНаМ Чlt ЮРltДr{ЧЯIаtl

ma6ам)

Вцс}тнi

257 5з2 l ]84000:00:008]0004
зirФкiвська MicbKa

реда
9.6900

l6,00 Землi заласу (земеьй
дiлянки KorФloi категорii
]емеJБ, я.j яе fiадаяi у

власяiсть або користранlul
громадIнам чи юридtrчшц,l

особам)

Вiлсцнi Вiдс}тнi

]58 5З2 l ]85300:00,029l0]0 !
зirъкiвська Micbka

рада
8.0000

0l 13 Для iншого
сiльськогосподарського

прЕlначенм
Оренда Вiдс}тlli

259 5з2 l 385]00:00:029l0]00
зilъкiЕська MicbKa

рqда
l5.6000

0l,l] Дп iяшого
сiльськогосподарського

прIGначеяяя
ор€цда Вйсутнi

260 532 l ]85300:00]020:0300
зiвькiвська мiськs

рбда
21.1200

0 l ,02 Ди ведешя

фрмерського господарства
Ор€яда Вiдс}тнi

26l 5]2 l 385з00:00:004:0300
зirькiЕська MicbKa

р3да
19.0000

01.02 ДIя ведецня

Фрмерського господФсгва
Ореtца Вiдс}твi

2,62 5]2 l з85300:00:0 l9;0з00
зiнькiвська Micbka

рада
lt.9982

0l 02 Для ведення

фермерського господарс"тва
Оревда

01.05 oxopoшr8 зона
вавколо (вздовх()

обсrfа ен€ргgтичноi
сиgтеми

26] 5]2 l 385з00:00]029:0з02
Зiнькiвська MicbKB

рада
з1.5022

0 l .02 для ведснlп

фрмерського rослодарФва
Оренда BiacутHi

161 532 l ]85300:00:024l000]
зiнькiвська MicbK8

рада
] I.0000

01.02 Дш ведення

фрмерського господФсгва
Оренда Вiлслнi

265 532|]85300:00:029:0l07
зiнькiвська Micbka

рада
9.8l50

01.02 Дп веденtп

Фрмерського господФства
Оренда Вйс}тнi

]66
зiнькiвська Micbka

рсца
1.9888

01,02 Для rеденlrя

фрiaерською господарства
Оренда

261 532lз85300:00:0l l :0300
зiнькiвська Micbka

рада
6,5141

0l,02 Дп веденвя

Фрмсрського господарстЕа
Ореtца

01.05 Охорнна зона
навколо ( вздовх()

об'скга енергегичяоI
системи

]68 532 l 385300:00:020:0056
зiвькiвська Micbka

р8да
21,7600

0l .0l Дrlя ведення товарного

сiльськогосподарською
виробIDrцг8а

Ореtца Вiдс}тнi

]69 532 l 385]00:00:020:0055
зiвькiЕсько MicbKa

радз
5.?400

01,0l Дя ведеrп{я rо8аряою
сЙьськогосподарськоm

виробФrцгва

Ореtца Вйсlтнi

270 532 l 385з00:00:025]000l
зiнькiвська Micbka

рада

0l 0l Ди ведеюи товаряою
сЙьсьtогосподарськоIю

вцробюrrгва

Оревда Вiдслнi

2,7 | 5з2 lз85300:00:029:00 lб
зiнькiвська Micbka

рада
l9.8800 Оренда Вiдсгнi

272 532 l з8Jз00:00:02 l :00]0
зiяькiвська Micbka

рада
бз.]700 Ореtца Вiдс}тнi

532 l 385]00:00i025:00зб
зiБкiвська MicbKa

рада
lз,6400

0l ,0l Для в€ден}я товарною
сiльськогосподарською

вЕрбш.rцгва

Оренда Вiдс)тнi

Вiдс}тнi

гУ дерЕеlqдФтDч v lъrпаьdй блап
41_ОТГ вiд 14,12,2020

- 
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532 l ]8J300:00:004]0]0l
Вiдс}тнi

l].9l00

0l ,0l Дя ведеrоl' товарного
сйьськогосподарського

вriробншцва

0l 0l ]lля ведення товарною
сЙьськогосподарського

впробш4tтва

27з



5з2 I з85]00:00:029:00 l5
зiнькiвська Micbka

рада
2,7,4,700 Ореrща

275 5з2 l з85300:00:024]0024
зirrькiвська Micbka

рада
l0,4259

0 i,0I Д'1я ведешrя тоsФного
сЙьськоIосподарського

впробrппцва
Оренда Вйсутнi

216 5]2 l 385з00:00:0l 7:0001 29.з085
01,0l Для ведешrя товФного

сЬськогосподарського
виробншпва

Ореtца Вйсрнi

2,7,7 5]2 l385]00:00:022i0084
ЗiIъкьська MicbKa

рада
7,2000

0l,0l Д,lя ведеяrrя товФного
сi,тьськоIосподарського

вирбншцва
оревда

0l,05 Охоронна зона
навtоло (вздовж)

об'Фоа ен€ргстичноi
системи

2,78 5з2 l з85300:00]008:0006
зirъкiвська Micbka

рада
5.8000

l6.00 Земri запасу (земельнi

дiJIяIr(и кожноi катеюрii
земель, якr не надмi у

власнiсть або корисг}ъФоrя

Фомадянам чи юридичtп{м
особам)

Вйс}тнi Вiдс}тнi

2,79 532 l ]85300:00:008:0007
зirъкiвська Micbka

рада
6.4000

]6,00 Землi запасу (земельIi

дiля}rки кожноi KаIempii
земель. якi яе наданi у

власнiсть або корист),вакrя
громадян{tм чи юрruuпним

псобам )

Вiлсрнi Вiдс}тнi

2li0
зькiвська Micbka

рада
8.0000

l6,00 Землi змасу (земельнi

дiляtlки кожноi кателорii
земель, якi не надаJri у

власнiсгь або корисграrлrя

Фомадянам Iш юрrцrпним
особам)

Вйсутнi Вйсlтнi

28l 5з2 l ]85з00:00:008:0009
зькiвська Micbka

рада

l6.00 Землi запасу (земельнi

дiляlд(и KorGoi категорii
земель. яхi не надаяi у

власяiсть або корист}ъал{я

Фомадяяам чи юридйчним
особам )

ВИс}тнi Вйс}тнi

282 5]2 l з85з00:00:006]000 l
зiяькiвська Micbka

рада
l0,l000

I6,00 Землi запасу (земельнi

дiпяrпо кожноi категорii
земель, якi не надмi у

власнiсть або корисryванrrя
громадянФ{ rrи юридLlllвим

особам)

Вiдс}тнi Bi,,lc!'тHi

532 l ]85з00:00:024:0002
зirъкiвська Micbka

рада
l5,8400

l6,00 Землi заласу (земельЕi

дЙл!(Й Ko)юroi категорii
земель, пd не яаданi у

власкiсrь або корисгрмм
Фомадлrам чи юриддrrде{

особам)

0l,05 Охорнна зояа
навколо {вздовr()

об'Фоа енергегичяоi
сист€ми

284 5]2 l з85з00:00:029:00 l ]
зilýкiвська MicbKa

рзда
24,4000

Iб 00 Землi заласу {земельнl

дiляIл(и кожяоi категорii
земель, якi не надаri у

власнiсть або користувФ{rя

Фомадянltм чи юридrFIпIпr
особам)

Вйсугнi Bйq'гrli

285 5з2 l 385]00:00:029:00l4
зi!БкЬська Micbкa

рада
49,4900

l6,00 Землi запасу (земельвl

дiлянr кожяоiкатегорii
земель, якi не надмi у

власнiФь або корист}вд{rя
грмадлrам чи юридичним

особам)

Вiдс)тнi

286 532 ] ]85з00:00|006:050 l
зirъкiвська Micbka

рада
46,042з

l6,00 Землi запасу (земеJьнl

дiлллФ Ko)roioi категорii
земель, лti не надмi у

власЕiсrь або користраI+lя
громадлrам чи юриJц{ч}lим

Вйс)тнi

4'1-0ТГ вiд 14,122020
, 
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274
0l t)l Для ведення товарного

сЬськогосподарськоm
виробtrшцва

Вйсцнi

зiяькiвська Micbrсa

рада

5з2 l ]85з00:00:008:0008

l2.I80(]

28] Вйсrтнi

BracцHi

Вйс}тнi



28? 532 l з85]00|00:006:0500
зiяькiвська Micbka

рада
42.26l li

ll, iX) зе!{Jl ,]аrlас) 
{ leмe-lbнl

дiляrпФ кожноi категорii
земеJть. якi не над:вi у

власнiсгь або корист}ъаflrя
громцдянам чи юридllчвим

ос!бам)

Вiдс}тнi Вiлсрнr

]88 532 l з84400:00:0l9iOз00
зiнькisська Micbka

рада
5,8000

0 L02 Для ведеюrя

фермерського господФсгва
Ореtца Вiдс}тнi

]89 J32l]84400:00:0l l :0055
зirБкiвська MicbKa

рада
28.100l

01,02 Для sеде ня

фрмерськоло лосподФсгва
Оренда Вiдс}тнi

290 5з2 l ]84400:00|008:0200
зitъкiвська Micbka

рада
l7.700l

01,02 Дя ведення

фрмерського господарсгва
Оренда Вiдс}тнi

29l 532 l 384400:00:0I l :005.1
зькiвська Micbka

рад8

01.02 для веденш

фрмерського rосподарства
Ореrца Binc}..Hi

292 5]2 l384400:00:01 ] :0056
зilъкъська Micbka

рада
l6,600l

0l,02 длл ведеяrя

Фрмерського господарсгва
Оренда Вйс}тнi

293 5з2l]84400:00:0l l :0705
зirькiвська Micbka

рада
54,4524

0l,02 Дlя ведеш]я
(tsрмерського господарсгва

оре}rда

01.05 oxopolola зона
навколо (вздовж)

об€кга енергgтично[
системи

]94 5]2l384400:00|0l l :0704
зirъкьськд Micbka

рада
]8.]l44

0l ,02 Д, веденяя

фрмерською господарсгаа
орецда

01.0З Охорнна зона
навколо (вздовж)

об'ФсJа трбяспорrу

295 5]2l]84400:00i0l l :0707
зiнькiвська Micbka

рада
26,5l41

01.02 Для ведеюrя

Фрмерського господФсгва
Ореtца

01,05 Охорнна ]ояа
навколо (вздовж)

обооа енергстя.пrоi
сисrеми: 01,0з

Охороюlа ]она назколо
( вздовж ) о6'скта

таяспорту

296 532lз84400:00:0l l :0706
зirGкiвська MicbKa

рада
l l2.4l90

0I 02 Для ведеюrя
(Ммерською гослодарсгва

Оре}ца

0),05 ОхороЕна зона
навколо (8здовI()

об'скIа еяерlетичноi
сисгемя: 0l,0]

oxopotýr8 ?она навколо
( вздовж) о6'скга

талспорry

29,| 5]2 l 384400:00j023:0300
зirъкьськs Micbka

р8да
l9.3000

0l,0l Для ведевяr товарного
сi,,1ьськогосподарськоrо

виробниlпва

Оренда Вiдс}тнi

5]2 l 384400:00:0з6:00 I 6
зiнькьська Micbka

рада
4?.5?40

01,0l Дi ведення товаряого
сiJьськогосподарського

вllробниlпва
Оренда Вiдс}тнi

]99 5з2l384400]00:0l 3:00l 7
зькtвська Micbka

рада
l4,E294

01.0l Для веденм товФного
сЬськогосподФського

виробницгrа

Ореtца Вйс}тнi

j00 532l]84400:00:0l l :0]з0
зirъкьська Mlcbka

рад8
l0.6000

0l ,0l 
'lля 

ведешrя товарною
сЬськогосподарського

виробяmпва

Орецда Вйслнi

]0l 532l384400:00:02 l :0] l0
ЗiнькЬська MicbKB

рада
l5,9000

0l ,0l Для веденнх товарною
сЬськогосподарського

виробt!дпва

Ореtца

0l 05 Охоронна ]она
н?вколо (вздовя()

обскIа снерrqrичноi
системи

з02
зiяьtdвська Micbl(a

р8да
5.764l

0I .02 Дя ведеюrя

фермерського господарсrва
Ореtца Bйc}.тHi

]0з 5]2l384400:00:0l l :0026
зilъкiвськs MicbKa

рада
5,76]5

0l 02 Длr ведеюrя

Фрмерськоrо господарсгм
Оренда Вiдс}тнi

гу дерхтвокадетоу ч полтаsaыiй област

4'1-ОТГ вiд 14J22020
, 
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7.7000
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5з2 l384400:00:0l l :0025



j01 532 l ]84400:00:006;0500
зiHbKiBcbKa MicbKa

рада
9,,lз22

lб 00 Землi запасу (земельlri

дi,T як(я ко)кяо[ категорii
земель, якi ве яадмi у

власвiсгь sбо корист}ъл{rя
грм&lянам чи юридrФlяим

особам)

Вiдс}тнi

01,05 Охоронна зона
вавхоло (вздов)к)

об'еrга енФгстичноi
системи

j05 зькiвська Micbka

рада
2,1lJl9

l6,00 Землi запасу (земельнi

дiляIпФ Kox(нoi каrелорii
земель. якi не надаяi у

власIriсaь або корисrраняя
грмаJцвам чй юриJцrч{{I{

особам )

Вiдс}тнi Вйqтнi

]06 532 l ]84400:00:0l 1:0058
зiвькiвська Micbka

рада
59,7500

lб 00 Землi запасу (земельнi

дiJIяIflФ Ko)loaoi хатегорii
земель. яld не над!вi у

власнiсть або корисrуваяrul
грмадlнам (сr юршrи{f

оФбам)

Вiдс}тнi Вйqтнi

]0?
зiнькiвська Micbka

рада
6.8l00

l6,00 Ъмлi заrrасу (]еме,ъяi

дi,lлпФ Kororoi категорii
земель. якi не надаяi у

власнiсть або корист}ъаIJня

грмадяв8м чи юридичЕим
ос!бам)

Вiдс}твi
0l {)] Охор на юяа

навколо (в!довж)

об'скга таяспорту

]08 532 l 384400:00:0 l 8:000l
зiнькiвська Micbka

рада
5,8700

l6,00 Землi запасу (земельнi

дiляriхи кожноi кmегорii
земель. яrj не надаrri у

власнiсгь або корист}ъаю]я

Фомадrlнztм чи юри,цлчяим

особаv )

Вйс}тнi Вiдс}тнi

]09 5]2 l 384400:00:034:0020
зiяъкiвська Micbka

рада
.1,2500

l6.00 Землi змасу (земельнl

дrшя:м кожноi кmегорi'i

земель, якi не надлri у
власнiсть або корисгrваяя.я
громадянам чи юридичюд,|

особам )

Вйс}тнi

зl0 5]2 l ]84400:00:0з4]00 l 8
зiькiвсьм Micbka

рада
].0400

l6,00 Землi заласу (земельнi

дijtяlfl(и Ko).cloi кmегорii
земель, якi не над?rнi у

власнiсть afo корист}ъalюrя

Фомадянам чи юрruштrи
m{,6ам)

Вйс}тнi Вiдс}тнi

jll 532 l 384400:00:0lз:00l 6
зilькiвська Mlcbka

рада
2.5з00

l6.00 Землi заласу (]eMeJrьFl

дi,lяtпоt ко)|сIоi категорii
земеJIь. жi не вадаяi у

власнiсгь або корисr}ъФоп
грмадявам чи юрцllичним

особам)

Вtдс}тнi Вiдс)тнi

]l2 532 l 384400:00:020:00I4
зiнъкьськ8 MicbKa

рада
2.4800

l6,00 Землi заласу (земельвi

дi,,lявки кожноi категорiТ

земель. лd не надмi у
власнiсть afo корист}вашrя
громадянам чй юрид{чяим

особам )

Вiдс)тнi

0l 05 Охороняа зона

навколо ( вздовlк)

об'скга енергетичноi
сйстеми

:} lз 532 l ]84400:00]0з4:00 l 7
зiнькiвська Micbka

рада
1.0700

l6.00 Землi з8пасу (]eMeJБH!

дiлrиФ ко*Фrоi KsTeюpii

зeмеJlb. як яе наданi у
власяiсгь або корйст}ъаrn{л

грома]rнам чи юрruичням
особам)

ВйсyIнi Вiдс}-rнi

jl1 532l ]84400:00:0з4:00 lб зirбкьська Mlcbl(a

рад8
0.{000

lб 00 Землiзалsсу (]емельнl

дUlяgки KortHoT категорii

земель, якl ве надмi у
власнiсгь або корист}заяня

Фомадянilм чй юридичяим
особам)

Вiдсrтнi Вйс}тнi

ГУ Др9ЕеоrадЕIру у lъlrпФцiй обл&П
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зl5 532 l ]84400:00:0]4:00 l 5
зilБкiвська MicbKa

рада
0.3200

lб 00 Землi заласу (земельнi

дiлянки KoжHoi категорii
земе.rrь, якi не яадавi у

власкiсть або корисг}ваю{я

Фома,Oяяlш чи юридиilним
осюбам)

Вйсряi BИc}'тHi

зlб 5з2 l 384400]00:02 l :000 l
зiнькiвська Micbka

рада
|2,9200

l6.00 Землi заласу (земе"тьЕi

дi,,lяtпФ (ожяоi категорii
земель, якi не надаtli у

sласнiсть або корист}вatlл{я

громадIнам чи юрrцичIlлм
особал.l )

BйcpHi Вiдс}т}ti

зl7
зiшкiвська Micbka

рада
l,l200

l6.00 Землi запасу (земельнi

дi,'lяtrки кожноi категорii
земель, якi не надшri у

власнiсть або корист)ъltн}lя
громадянilм чи юр!цичним

особаv)

Вйс}тнi

jI8 5]2l 386000:00:0 l 7:009l
зiнькiвська Micbka

рада
l0,з000

0l,0] Дu ведеЕня особистого
селяяськоlо господарства

Ореlца Bi,rclTHi

5з2 l]86000:00:0 l ?:0090
зirъrьська Micbka

рада
l0.0000

0l 0J Для sедФflrя особистого
се]uнського господФства

Ореtща Вiдс}тнi

]20 5]2 ] з86000:00:025:004 l
зiькiвська Micbka

рада
4,8200

01 0] Для вед€ю]я особистого
сеJинського господарства

Орев.да Вiдс}тнi

з2l
зilrbKiBcbKa MicbKa

рада
8.j01,1

0L08 Д,'lя сйокосiцвя i
випасаяя худоби

Ореrrда

0l 05 Охоронна зона
навколо (вздовж)

об'€кlа енергстячноi
системи

5з2 l з86000:00:0з9:0з3з
зiнькiвська Micbka

рада
3,50l з

0l,08 Для ciнoкociюл i
випасitдtut худоби

Ореtца ВИс}твi

]2] 5з2 l з86000:00:0з5:0l0з
зiIýкьська MicbKa

рада
4.9000

0 L08 Для сiнокосiяня i
виласаflrя худоби

Оренда Вiдсrтнi

324 5з2 l]86000:00:0з5i01 04
зiIъкьська MicbKa

рада
4.0000

01,08 Для сiнокосirrrя i
виласашrя худоби

Ореtца Bi,rcyTlri

]25 532 I 386000 00:0l 7:0086
зькiвсьха Micbka

рада
l0,0000

0l ,08 Для ciвoKociнrя i
випасашrя худоби

Оренда

з26 5]2 1 з86000:00l0 l 7]0084
зiIъкьська MicbKa

рада
l0.00l2

01.08 Дм сiнокосiЕня i
випасlu*я худоби

Ореtца Вйсутнi

532 lз86000:00:0l5:00l0
зirькьська Micbka

рада
1,1200

l6.00 Землi запасу (земельвr

дiлянки кожноi категорi'i

земель. якi не наданi у
власЙсгь або користува}пrя

громадянitм чи юридичним
особам)

Вiлсцнi

]28 5з2lз86000:00:0l5:00l l
зiшкiвська Micbka

рада
2,2400

l 6,00 Землi заласу (земельнi

дiлл{(и кояоrоi категорii
земель. якi не наданi у

власнigrь або корисг},ваIiяя

громадявitм чи юриди,lяим
особам)

Вlдс}тнi

]29 5]2 l з86000:00:0 l 7:00l] 0.8400

l6,00 Землi запасу (земельЕi

дi,,lяltr(и Koxнoi категорii

з€мель. якi не надatяi у
власнiсть або корис{}зi!шrя
rромадянам tlи юридичIrим

особам )

Вйсугвi Bйc}.rнi

зз0 5з2 l ]86000:00:0 I 7:0043
зькiвсьм Micbka

рада
l.]900

l6.00 Землi заласу (земельнl

дiляt кй кожноi Kaтempii
земель. якi не надаяi у

власкiсть або користувш+lя

Фомадянам чи юридячяям
особам)

Вiдс}тнi Bйc}THi

зjl 5з2 l з86000:00:0 l 7:0085
зirБrjвська MicbKa

рада
I

4

1,6970

У ДеDсеокфа

-оТГ пiл

l6,00 Землi запасу (земельнi

дiляю(и кожяоi категорii
земель, якi не вадаlli у

власнiФь або корисryвалrя
Вiдс)тнi Вiдсгнi

, 
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5з2 lз84400:00:0lз:00l4 Вйс}тнi

j l9

5]2 l з86000:00:0з4:003 l

з22

Вiдсуrнi

з21
Вiдс}тнi

Вiлсутнi

зiIъкьська MicbKa

рада

,Df9?ffifi{#iftн##Рuди"*
.,;ллллдсооаfi)



3]2 5з2 l ]86000:00:0l 7:0087
зiяькiвсьtФ MicbKa

рада
_,]. l900

I б 00 Землi запасу ( земельнi

дiляliкй кФпlоi категорii
земель, яrj не надаlli у

власtliсть або користувдtrи
грмаJlявам чи юридиtlloд,

особая )

I]iдс}твi I]iлсlтrri

532 l ]86000:0010 l ?:0088 7.1700

lб 00 Землi запасу (земельнi

дiпянки Korojoi категорii
земель. якi не надаяi у

власнiсгь або корист}ъа!о{я

грмадян8м чи юрlчlлlним
особам)

Вiдсrтнi Вiдс)-rиi

532 l 386000:00:028:00]3
зькiвська Micbka

рада
2.9000

lб 00 Землi ]шасу (земельнi

дijrяшФ Ko)c{oi Kfi empii
земель, жi не вадаяi у

власвiсть аfu користувшaця

грмадянам чй юри]lичяйм
особам)

Bйc}THi Вйqтri

]з5 J]2 l ]86000:00:0 l8:0 l0l зiяькiвська Micbta

рада
54.7008

0l 0| Для веденrrя тов8риоm
сЙьськогосподsрською

виробяиrгsа
Оренда Вцс}-тнl

jзб 532 l ]86000:00:009:0500
зiкькiвська Micbka

рада

l6,00 Землi запасу {]емельнi
дЬrю(и кФiоrоi кmегорii
земеjБ, лd ве вадаяi у

маснiсгь або користrвФOrя
громадянам чи юридllчяйм

осrбам)

Вйсутяi
03 Саяiтарво-]sхясва
зона яавколо об'скта

j]7 5]2 l 386000:00i0l 3:0500
зькiвська Micbka

рада
5.8з66

l6,00 Землi запасу (земслькi

дйянк. кФкяоi категорii
земшь, якi ве надltlli у

власнiqtь або корисryъшдя
громадrнам чи юридrlrlним

особам)

Вйслнi Вйслнi

5з2 l]86000:00:0] l :0]00
зiнькiвська Micbka

рада
]2.8000

0l l3 Для itохого
сiльськогосподарського

прtl]начеяня
Bйc}'тHi Вйсрнi

j]9 532 l з86000:00:038:00 l ]
зькiвська мiськs

рада
j.8400

l б,00 Землi зшасу ( земельнi

дiлrш<и Koжrol Kaтeюpii
]емель. якi не над!цli у

власнiсть або корисryваям
гром8дяяам чи юрruичfiям

особам)

Вiдс}тнi Вйсгнi

j10 532 l ]86000:00:0з8i00 l 5
зiБкiвсьtФ MicbKa

рада
8,0з00

t б 00 З€млi заласу ( ]емельнi

дiJrянхи Koroloi кmегорii
земель. лd не яадаяi у

власнiсть sfo користуванllrl
громадlнам чи юридичяrм

особам)

вiдс}тнi

]4l 5-}2lз86000]00:0l l :00з9
зiЕкiвська MicbKa

рада
I 1.0000

l6,00 Землi заласу (земельIti

дiляrки кФ{оrоi Kmempii
земель, якi ве нsдмi у

Bjlacнicтb аfo користувшlня

Фомадднiм чи юридлнйй
особам )

Вiдс)тнi В цc}"тlli

]42 5]2 l 386000]00:0 l 7|0]00
зiнькiвська Micbka

реда
з7.5000

0 l .0 l Ди ведешrя товарного
сiльськоюсподарською

виробIлд{гва

()ренда Вiлслнi

-]43 5з2 l ]86000:00:008]0002
зiнькiвська Micbka

рада
9.4500

I6,00 Ъмлi заласу (]eмeJblo

дiляйкr Koжroi категорii
земель, яrj не надавi у

власнiсть аfo корист}таюrrl
грм8дянам чa юрruщчюlм

ос(6ам)

Вiдс}тнi Вiдс}тнi

j41 5з2 l ]86000:00:008]000|
зiнькisська Micbka

рада
1.0600

ry Дфк€охадi
1_оТГ яiл

l6,00 Ъмлi запsсу (земельЕi

дiля!ки Kororoi Kmeюpii
земель, якi не надаяi у

власнiсть або користувал]я

c,#fflifl*BAi ШШfl яд91чtоа{

1?t 1,/)л.pроо8мl

Вiдс}тнi
01,0З Охоронна зона

навколо (вздовr()

б'€кга таяспорry

" 
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зькiвська Micbks

рqда

Вiдс}тнi



]t5 5:}2 l ]86000,0о:Oз8:00l 2
зirькьська Micbka

рада
2,0200

lб l1() земJi]аласч (земельнi

д1,1яп(в кожвоi кmегорii
земель, якi не яаданi у

власвiсть або корисг}вавм
rромадл*м ч{ юридичхйм

особам)

Вйсrпri Вiдс)тнi

].16 5 j2 l ]86000:00:0 l 9:0026
зitrькiвська Micbka

рада
2l.] l00

l6,00 Землi заласу (земельнi

дiлянl(и кожноi категорii
земель. якi не надаяi у

власкiсть або користуsмня
грм8длrztм Tr юри]lяtlвим

особам)

Вйс}тяi
()l ( ),1 oxopotlяa-loнa

нааколо lвздовж)
об'.кта транслорry

]47 5]2 l ]86000:00:0 l 7:0089
зiнъкьська Micbka

рада
8.180t)

l6,00 Ъмлi залsсу (земельвi

дiляш(и кох(ноi кmегорii
земель. ,Ki не надавi у

sласнiсгь або корисгуванм

ФомаJияам iш юриJlичним
особам)

Вйс}т i

()l ().] Охоронна зона
нааколо (взловж)

об'скrа транспорту

j.lli 532 l зt6000:00:0 l 3:0502
зirъкiвська Micbka

рада
1.0?07

l6.00 Землi заласу (]емельвi

дiляrки колоrоi категорi't
земель. якi не налаri у

власнiФь або корисr)ъадя
громадянам чи юрнllи.lним

особам )

Вйсрнi Вйсугхi

]49 5з2 I ]86000:00:0l 8:0500
зiнькiвська Micbka

радil
2.0ttI l

lб 00 Землiзмасу (земельн!

дiлянки кожноi категорii
земеJь, якi не наданi у

sласнiсть або користуваявя
громадrнам чи юрruшчним

особам )

ВИс}тнi
()L()З Охоронна зона

навколо (вздоаж)

об'скта транспорry

,]50 532 l з86000:00:0 l 8:050l
зiнькiвська Micbka

рада
l 1.7657

l6.00 Зсмлi затlасу {земельнi
дйrrrки кФкноi кmегорii

земеJъ, якi не Ha/laяi у
власнiсть або користуваяr{я
грмадлrам чи юрид{чним

осюбам)

Вйсlтнi
0l ,0] Oxopoюra зона

навколо (вздоDк)

об'скта тавспорlr"

]5l 5]2 lз86400:00]005:0045
зiнькьськs Micbka

рада
l6.74,{4

0 | .02 Д,пя ведення

фрмерськоrо rcсподарства
Оренда Вйс}тЕi

j52 532 l 386400:00:005:00з7
зiшкьська йська

рада
5,506?

0l ,02 Дrlя sеденм

фрмерською господарства
Ореrца Вiдс}тнi

j_53 5]2 l з86400:00:059:00.15
зirскiвська Micbka

рада
l6,j45l 0l,02 ДJи веденвя

фрмФською господарства
Ор€tца

0l 05 Охорt{яа зона
навколо {вздовж)

об'€rта ен€ргсгпчноi
системи

j54 5з2 lз86400:00:06l ]00l l
зiнькiвська Micbka

рада
з.0000

01.02 Дш ведення

фрмерського rосподарсгва
Оренда Вiлсцнi

j55 5]2 I ]86400:00:0 l 4:0]00
зiнькiвська Micbka

рада
6.9629

01.02 Дя ведею{я

фрмерського господsрства
Оренда Вiдслнi

]56 5]2 l з86400:00:0 l 4:0з0 l
зiяькьська Micbta

рада
],6508

0l,02 Д,tя sеденяя

фрмсрською юсподФсгва
Ореrrда Вiдс}тнi

]57 5]2 l з86400:00:024:0300
зiнькiвська Micbka

рада
j.l586 01.02 Д, sедення

ф€рмерськоm господарсгва
ореtuа Вiдс}тнi

j58 5]2lз86400:00:0l7:0l00
зirБкiвська Micbкa

рада
l8.8818

01.02 Для ведеяlл

фрмерською гослодарсгва
Оренда Вйс}ткi

j59 5з2l з86400:00]0 i 5:0J00
зiнькiвська Micbka

рада
l1.0(Xx)

01,02 Для ведення

Фрмерського господФсгва
Оренда

0l 05 Охорш{а зона
нааколо (вздовr()

об'скrа енергегичноi
системи

.]6t) 532 l 38б400:00:040:0]0]
зiнькiвська Micbxa

рада
]].0000

0L02 Дlя sедевм
{DермерсьI(оm rосподарства

Ореt(да Вйслнi

]6l 5з2 l з86,100:00:040:0001
зiшкьська Micbka

рада
г' д"8ltДl*4
41_оТГ пi

0I.02 Ди ведекм

ffiЁ,, бФSiЯЬлт.."ч оре}ца Вйс}тнi

, 
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з62 5з2 l 386400]0():04з:0]00
зiнькiвська Micbka

рада
4].2500

0l ,02 Для ведеюr,

фрмерською юслодарства
Оренда

0l ()5 Охороtlяа зона
навколо (вздовr()

об'€кга енергстrrчноi
системи

5 j2 l зt6400:00:033:0300
зiиькiвська Micbka

рада
l l.{000

01.02 Дя ведеюл
(Ммерською господФсrва

0ренда

0l 05 Охоронна зона
яавколо ( вздовrк)

об'€кга енергеrЕчноi
системи

з61 5з2 I з8б400:00]050:0080
Зiнькiвська MicbKB

рада
42.2696

0 ! .03 Д.i ведешrя особисгого
сеJIянською господарства

Оренла BiacутHi

]65
зiньrjвська Micbka

рада
з.6000 Ореttда

0l 0j Охороюrа зова
навколо ( вздовr( )

обФсrа травспорту

]66 5]2 l з8б400:00:049:0]0 l
зiнькiвська Micbka

рада
9.9000

0l,02 Для ведеlпrя

фермерського господФствs
Оренаа

0l,0З Охорнна зона
навколо ( вздов){)

об'Фоа траяспорту

]67 532 l ]Е6400:00:049:0057
зiнькiвська Micbka

рада
l2,3000 0I ()7 Для юродпrцгва Ореtца Вiдс}тнi

]68 532 l ]86400 00:048:0040
зiнькiвська Micbka

рада
5 5.2 l69 0l ()7 Для городяицrва Ореttда Вiдсrгнi

]69 5]2 l з8б400:00]049:0]02
зiнькiвська Micbka

рада
l0.4000

0l,02 Дя ведеЕliя

фрмерського господФсгва
Ореtца 1]iдс}тнi

j70 532 ! 386400:00:049:0з05
зiвъкi!ська MicbKa

рада
l2.5588

0l 02 дJи ведешrл

фрмерськоm господФсгва
Орецда Bi,rcyTHi

3,1,
зiнькiвська Micbka

рада
7,1]5l

01,02 Для в€денш

фрмерського господарсrsа
Оренда Вiлслнi

з72 5]2 l з86400:00]046:0055
зiвькiвська Micbka

радll
l4,]069

0l 02 ДJrя веденвя

Фрмерського господФсгва
()ренда Br.ocpHi

з7] 532 I ]86400]00:0з7:0054
зiнькiвська Micbta

рада
9,?48j

0l 02 Для ведення

фрмерськоlо aосподарства
Вiдс}тнi

з74 5з2 l 386400:00:047:004 l
зiнькiвська Micbka

рада
21.4459

01.02 Для ведеюrя
(tsрмерською господФстаа

Оренда

j75 532 l ]86400:00:049|0з0]
зiнькiвська Micbka

рада
5.2000

0l 02 Для ведеt{м

фрмерськоm господарсгва
Вiдс}тнi Вiдс}тнi

]76 5з2 I 386400:00:037:0049
зirькiвська Micbka

рада
6.0076

0l 02 Для веденIrя

фрмерського господарства
Оренда

0l 05 oxopotola зова
нааколо ( вздовж )

об'€кга енерrgгичноi
сиqгемй

з1,7 5 j2 I З86400:00:046:0052
зiнькiвська Micbka

рада
l7.]596

0l,02 fuя ведешл

фрмерськоm rосподарсгва
Орсtца

0l,05 oxopotoв зона
навхоло ( вздовr()

об'скrа енергегичяоi
системи

j78 5]2 l 38б400:00:035:00з4
зiнькiвська Micbka

рада
1.]552

0l 02 Дш веденм

Фрмерського господарства
Оренла Вiдс}тнi

]79 5]2 l]86400:00:06l :030l
зirъкьсьха Micbka

рада
2.з28]

01,02 Дя ведевя
фрмерського господФства

Оренда Вiдс}тнi

.]80 5з2 l 386400:00:0,19]0з04
зiнькiвська Micbka

рада
8.0000

0l 02 Для вед€нш

фермерського господарстаа
Оренда I]iдс}.тпi

]lt! J32 l 386400:00:0]7:0048
зiнькiвська Micbka

рада
0.1з95

0l 0l Для Е€дешrя товарноr0
сiльськогосподФськоm

вяробшdlrва
Ор€rца ВИс}тнi

5]2 l ]86400]00:028:0079
зiяькiвська Micbka

рада
l8.26l0

01,0l Для ведеiяя товарноaо

сЙьськолосподарського
виrюбшd-trва

Оренда

0].05 oxopo}пra юна
нsвколо 1 вздовж)

об'скта енергЕгичноi
системи

38з 5з2 l 3Е6400:00:022]0300 6.8]0с)
0l 02 Дlя sедешп

фрмерською господарсгва
Ореlца Вiдс}тнi
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5]2 l ]86400l00:049:0300
0 L02 Д_ш ведеrпл

Фрмерською господарсгва

5з2 l з86400:00:049:0056

a)реIца

Вiдс}тнi

зiнькiвська Micbka

рада



]84 5]2 l ]86400:00:026:0]00
зiнькisська Micbka

рада
1.8900

01,02 fuя всдекrя

фрмерськоrо aосподФФва
Ореlца ВИсrтнi

]85 5]2 l ]86400:00:026:030l
зiяькiЕська raicbka

рада
2.4600

0 l .02 Дш ведФ{rя

фрмерськоm гослодарсгва
Оренда Вйсугнi

.] 86 5з2 l 386400:00:020:0з00
зiькiвська Micbka

рада
l0.5500

01,02 дJи ведею{я

фрмерськоm aосподарсгвs
Оренда Вiдс}тнi

]87 5з2 l ]86400:00:049:00 l0 зiвькiвська Micbka

рад8
1.9400

lб 00 Ъмлi заласу (з€мельgi

дi,lrrqол кожвоi катýгорii
земел!. якi не наданi у

власнiсь або корисг}ванм
громqдлJзм чй юрид,rliним

ос16ам)

Вiлсцнi Bi.ocpHi

j88 5з2 l ]86400:00:050:000l
зiнькisська Micbka

рада
0.5600

l6.00 Землi заласу (земельнi

дiляяlФ кожноi хат€горii
земФъ, якi не надаri у

власвiсгь або корястуваrлrя
громaдлrам чй юридйtlяим

особам)

Bйc1тHi Bйc1тHi

]89 5з2 l ]86400:00:050:0002
зiяькiвська Micbks

рад8
4.8з00

l6.00 Ъмлi заласу (земельнi

дiляяки кожно-l каrегорij
земель. якi rе надаяi у

власнiсrь або корисгрмrrя
громадянам чи юридйчнйм

особаi'| )

Вйсуп,i Вiлсцнi

з90 5]2 l з86400:00 050:0003
зiнькiвська Micbka

рада
4,6з00

lб 00 Землi :]аласу (]емельнi

дi,lяlоФ Ko)aФoi кrгегорii
земеJь, якi ве HsJlаr{i у

власяiФь або корисгуваrr1l,
грма]цвам чи юридr(llIiм

особам)

Вйсутнi Вйслнi

]9l 5]2 l ]86400:00]050]0004
зirrькiвсьм Micbka

рада
2.2]00

l6,00 З€млi заласу (земель i
дЙяцки кожноi категорii
земФь, якi не яаданi у

власtiсть або корисryвдпя
грмадянам чи юр}lдячним

особам)

Вйс}тнi Вiдс!тнi

з9]
зirБкiвсьм Micbкa

раца
1,8,100

l6,00 Ъмлi заласу (земельнi

дiл.Еfl(и ко)юrоi кагегорii
земеJIь. якi не вадФri у

власвiсrь вбо корисгувшrм

Фомадяиам чи юрIlдкчним
особам )

Вйс}тнi Вiдс}тнi

39з 5]2 l ]86400:00:0 l4:0028
зi ьtiвська Micbka

рада
1,0700

l6,00 З€млi заласу 1земельнi
дiля!ftя кФlоIоi кат€горii

земель. якi не надлri у
Еласнiсть або користrъаняя
громадднам чи юридичним

особам l

Вiдс}тнi Вйс}тнi

j91 5]2 l ]86400:00:024:0003
зiнькiвська Micbka

рада
1,1560

Iб 00 З€млi заласу (земельнi

дiля}оФ коr(ноi категорii
земель. якi не вадltяi у

власйсгь або користувалrя
громадянам чи юрruDrчюБ{

особам )

BИc}.тHi Вiдс}тнi

]95 5]2 l ]86400:00:0 l 7]004.1
зiнькiвська Micbka

рада
2.7500

l6,00 Ъмri зшsсу (земельнi

дiллп(и коrФоi кflегорii
зeMerb, якi не валмi у

власнiсгь або користуъштrя

Фомадянам чи юридr{чним
особам)

Вйс}тнi

0l 05 Охороцна зона
ва!коло (вздов)к)

об'скга енергsгичноl
системи

]96 5]2 I 386400:00]0 l 7:0026
зitъкiвська Micbka

рада
l],95l0

l6,00 Землi заласу lземельнi
дiляrf,Ф кФr(ноi Kaтempii

земель, якi не налаяi у
власйсгь або корисгуввrrяя
грмадянiм чи юр1,1д{чяим

осбам)

Вiдс}тнi

0l ,05 Охорняа зон8
навколо (вздов)к)

об'скrа енергетичноi
системи

гу дерErоrадфФу у tъrтгецia обл&тi
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5з2 l 386400:00]050]0005



j97 5]2l]8(,.l(){) ()() ()47:0()2 l
зiяькiвська Micbka

рада
7,7150

lб ()0 Землl заласу (]емельнl

дiлянки коrФоi категорii
земель, якi не надаяi у

власнiФь або корист)ваяня
громадянам [м юридичним

особам )

Вйсутнi Вiдсугнi

з98 5]2 l 386400:00:060:004з
зiнькiвська Micbka

рада
l0,5?00

Iб 0() ]емлi заласу lземепьнi
дiлrнкя ко)(яоТ категорii

земель, якi ие fiад|tяi у
власнiсгь або користrва}о]я

громацян8м чи юриJtиtlним
особам]

Вiдс}тпi ВИс}тнi

з99 5з2 l зЕ6400:00:050:0006
зiнькiвська Micbka

рада
2.5600

lб 00 Землi заласу (]емельнi

дйяяки Kororoi категорii
земе.,t!, якi яе надаяi у

власнiсть або користраяця
Фомадяв:tм tlй юрядяtlним

особам)

BiacцHi

100 5з2 l з86400i00:04j:0500
зiнькiвська Micbka

рада
0.8?60

l б 00 Землi зsпасу (земельнi

дiлянки Koxoroi категорii
земель, якi не надавi у

власнiсть або користуваt!ня

томадlнtм чи юридrqним
ос!6ам)

Вiлсрнi Вiдс}тнi

532 l 386400:00:049:0502
зiнькiвська Micbka

рада
1,8]00

lб 00 Землi зsrrасу (земельнi

дiляlки Kot.Фloi кагегорiГ

земеJIь, якi Ее fiадаяi у
власвiФь або корясг}вфnlя
громадrlвам чr юридиtlним

особам)

BИc}'тHi
01.0З Охорнха зова

навколо (вздовж)

об'екгs танспорту

402 5]2 l ]86400:00:024:0500
зiяькiвська Micbka

paJlil
1,7700

Iб ()0 З€млi запасу (]емельяi

дйянхrt кФlФlоi категорii
земель. ,Ki не надalяi у

власнiсть аfu користrваян,

Фомадянам iФr юрllдичнйм
осюбам)

ВИс}тнi Вiдс}тнi

40] 5]2 ! ]86,100:00 04]:050l
зirъкьсьха Micbka

рбда
1.0400

l6,00 Ъмлi запасу (земельнi

дiлrяки кФкноi кmегорii
]емель, якi не надilяi у

власнiсть аfu корист}ваяня
громаллнам чи юриляrlним

особам)

Вйс}тнi вiдс}тнi

Jl).l 5з2 l з86400:00:04з:0502
зiнькiвська Micbka

рада
2.1500

l6.00 &млi запасу (земельЕi

дiляrпоr KorGoi кагегорii
земель, якi ве надаяi у

власнiсть або користувдlllrt

Фом8дIнам чи юриди.lним
особаltr)

Вiдсгнi Вiдс}тнi

405 5з2 l ]Е6400 00:047:0026
зiнькiвська Micbka

рада
l 1.8000

l6,00 Ъмлi запасу (земельtii

дiллк(я Ko)ioloi кrrегорii
земель, 

'rкi 
не нsдаяi у

власнiсть аfo корисг}ъiцlня

Фомадянам чи юридич}lим
особам )

ВИсyIнi

.ll]6 5з2 l з86400:00:0.!9:0500
зiнькьська Micbka

рада
0.9857

lб 00 Землiзаласу (]емельнi

дЙякхя Kor(нoi категорii
]емель. жi ве яадмi у

власнiсть аft користувsння
громадянltм чи юридtчним

осюбам)

Вiдсгнi I] i:rc}THi

.l()7 5з2 l 386400:00:049:050 l
зiнькiвська Micbka

рада

lб 00 З€млi заласу (земельнi

дiля}ки KФ.oroi кmегорii
земФlь, якi ве вадаяi у

власвiсть або корист}в8яllJl

томадянам чи юридичним
осrбам)

Вйсутнi

.ll)l1 l2,0000
0| 02 Дя в€деюlя

фрмерськоm господ8рсгва
поФiйне

корисryваяlt'
Вiлсутнi

ry Дв!trео{адлт!у у lъrпафыjй облатi
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Вiдс}тяl

.10l

01,03 oxopotEla зона
навколо ( вздовr()

об'скrа танспорту

2.|,794

0l 0З Охоронна зона
навколо (вздовж)

об'осга траяспорry

5]2 l ]Е6400:00:060:0044
зirъкьськs мiськs

рец8



5]2 l ]86400:00:024:00 l 5
зirъкiвська Micbka

рада
l7.1]]8

l6,00 З€млi заласу (земельнi

дirцrо(я кож{оi каIеюрii
земель. якi не Еаданi у

sласиiсrъ або корвсryвФпaя

ФОМsДЦШ ЧИ ЮРЦДИТОЛr{

осюбsм)

ВИсугяi Вйсрнi

1l() 5з2 l ]86400:00:024i0005 зirвкiвська Micbka

рsда
з,l lб2

l6.00 Землi зшtасу (земе,ънi

дiлянr(и кожноi категорii
земель, якi не яадllяi у

влacнicтb або корисг}ъалrя
громадянам чи юридJ!оIям

ос!бам)

Вйс}тнi Вйсутнi

]ll -sз2 l 386400:00:02.1:000t
зifiькьська Micbka

рада
0.9800

l6,00 З€млi заласу (зсмеJьЕi
дiлrяки кожяоi KaTempii

земель, якi не яадмi у
влsсяiсгь або корисryъаfiя
гтюмадaнам чя юршцrчrо,w

особам)

Вйсутвi

412 532 l ]86400:00:060:0042 зirъкiвська Micbka

рада
l i,9995

01,02 Для веденм
фермФського господарсгва

поФiйне
корисгуваrfiя

Вйс)тнi

1l] 5]2 l 386400:00:060]040j зirъкiвська Micbka

рада
l I.5000

0l ,02 Д,1, ведеtти

фрмерьколо господарсrва
Посгiй!rе

корнст}ъмrirl Вйс}тнi

11.1 5з2 l ]86400:00:005:00l 9
зiхьхiвська Micbka

рада
l5,4000 Посгiйяе

корrст}ъаям Вiдс}тнi

1l5 532 l 386900:00:00l :0зOз
]iHbKiBcbKa MicbKa

рада
5,ззl7 01.02 Дя ведешя

фрмерького господарствв
Оренда ВИс}fвi

4lб 5]2 l З86900:00l006:030 l
зiнькiвська Micbka

рада
6,4000

01,02 Для sедеюrя

фермерського господарсгва
Ореtца Bi.acyTHi

1l7 532 l ]86900:00:006]0307
зirокiвська Micbka

рада
3.0800

01.02 Д.s ведення

ферrrерькою господарсгва
Ореяда Вйсугнi

1I8 532 l]86900:00:006|0]05
зiкькiвська Micbka

рада
2,0000

01.02 .Щля ведеlпrя

фермерською господарсгм Оренда

5з2 l ]86900:00:006:0]02
зiнькiвська Micbka

рада
24.4000

0l ,02 Для веденя.я

фермерського господарсгва
Ореtца Вiдсгнi4]9

420 532 l 386900:00:006:0 l 00
зirъкiвська Micbka

рада
1.021_i

01.02 Д.я веденм

Фрмерського господФства
Оренда Вйсугнi

зilъкiвська Micbka

рада
1,1.1000

01,02 Ди всдеюи

Фрмерського господарсrм
Оренда Вiдсrтнi5з2 l 386900:00:006:008 l

Оренда вйс}твi5з2 l 38б900;00:008:030l
зiяькiвськs мicbks

рада
5.6500

01,02 Дu ведешrя

Фрмерськопо господФсIва
422

ВiлсцнiI8,9000
() l (]2 Ддя веденlrя

фермерською гослодарсгва
Оренда42з 5]]2 l ]86900:00:008:0з00

зiюкiвська Micbм
рада

Вйсгнi7.8287
0l 02 Д, ведешiя

фрмерського господарсгва
Ореtlда5з2 I ]86900:00:008:0302

зiхькiвська Micbka

рада
421

Вiдс}тнiОрендазirБкiвськs Micbкa

ра,да
з,2300

0l 02 длr ведеrоiя
lDсрмерсьrою rосподарсгва

.t25 532 l з86900:00:006:0308

Ореяаа Вйс}тнi1l,l000
0l 02 Ди веденм

lDермерською господарсгва126 532 l 386900:00:008:030з
зiхь*iвська Micbкa

рада

Вiдс}тнiОрендаl0,2000
0l 02 Для sеденrrя

фермерського господФсгва532 l ]86900:00:006:0з00
зiнькiвська Micbka

рада
42,7

6.5000
0l,02 м ведеш,и

(Ермерською господ8рсгм
Ореtца5з2 l з86900:00:006:0304

зilrькiЕська Micbкs

рада

Вйсрнiзirrьхiвськa t{icbka
pщra 4?ffi ЕФу у to}d&лirffg9нм

l 4r4РФФO!Во господарсгва
Оре}ца129 5]2 l ]86900:00:006:0зOз

Вйс}твi

01.02 Дrя веденlя

фермЕ)ського господаI,сгва

Вйсрвi

.l2 |

BИq"rHi1]8



]]0 532 l 386900:00:006:0з06
зькiвська Micbka

рад8
2.j000 0 | 02 Для ведеIJl,

tфрмсрькоrо господарсгва
Ореща Вiдс!тяi

1]l 5з2lз86900:00:0l l :0з0l
зiнъкiвська Micbka

рада
4,l000 0l ,02 Дя ведекrя

фермерського aосподФства
Оренда

0I.05 Охорtд{а зояа
навколо (вздовr()

об'€кта енЕ,гgrrrчноi
системи

4з2 5з2lз86900:00:007:0]02
зькiвсьха Micbka

рада
5,2828

0l ,02 Дя ведеmrя
tфрмерськоm rосполарсгва

Вцс\тнi

5з2l]86900:00:0l l :0305
зькiвська Micbka

р8да
20,4948 Оренда Вйс}тнi

1з4 5з2 l з86900:00:007:0]00 22,EI00
0 L02 Для ведення

фрмерського господарсгва
Оренда Вйс}тнi

.l_]5 532 I 386900:00:007:030J
зькьська Micbka

рад8
Iб.84l5

01.02 Для ведеlлrя

фрмерського господарсгва
Оревда Вiдс!тIri

{]6 5з2 l з86900:00:007!з04
зiнькiвська Micbka

рада
6.]000

0l,02 Для ведеюя

фермерського господФФва
Оренда Вйсцнi

532 lз86900:00:007:0]03
зькьськs Micbka

р&ц8
2,919з

01,02 Д, ведешrя

Фрмерськоm господарсгва
(Jреtiда Вiдс}тЕi

1]8
зirФкiвська MicbKa

рада
.t.l000 01,02 Для ведеmя

фрмерськоm rосподарсгва
Оренда Вцсrтнj

4]9 5з21386900:00:0l l :0з04
зькiвська Micbka

рqда
з,9000

0 L02 Д'rя ведеIлrя

фермерського господарсгва
Орrr.ча вiдс}тнi

]4t) 5з2lз86900:00:0l l :0306
зiнькiвська Micbka

рада
5,6l26

0 L02 Дп ведеюrя

Фрмерською господФства
Оревда Вiдс}тнi

1.1I 532 lЗ86900:00:0 l l :0]00
зiIъкiвська MicbKa

рада
5.7000

0l ,02 Д,'rя ведеiпо

Фермерського господарсгва
оренда Вцс)тнi

.l42 5]2 lз86900:00:0I l :0]0]
зЬкiвсьI(a MicbKa

рада
lз,з455 Ор€tlда Вiдс}тнi

11] 532 l з86900:00:009:0з00
зilъкiвська MicbKa

рада
l,7l00 01,02 дJи в€деlоrя

фрмерською господарсгва
Оре}ца Вiлсутнi

444 5з2 l з86900:00:009]0з0l
зькьськs Micbka

р8да
I6,6000

01.02 Дш ведеюiя

фермерського господФсгва
Оревда Bиc}.rнi

1t5 532 l з86900:00:009:0302
зькiвська Micbka

рад8

01.02 Дrя ведеюrя

фрмерською господарсгва
Оренда

0l,05 oxopoюra зона
HaBKoJro (вздо8rк)

об'скта еяергgгичвоi
свстеми

416
зiяькiвська Micbka

рада
7,1l91

0l,02 Дя ведеtоя
(Ммерського юсподФсгЕа

Ореlца Вйсугвi

]47 532 l]86900:00i002:0305
зькьська Micbka

рада
з,6892

0 L02 Дlя ведеш,
(МмФськоm господарсr8а

Орецда

148 532 l зt6900:00:002:0303
зькьська мiсьtа

рада
7,0000 Оре}ща Вйсrrri

449 532 lз86900:00!02:0]07
зirъкьська Micbka

рада
3,0l00

0l,02 Дrя ведеюIя

фермерського господФФва
Оренда BИc}.тHi

.l50 5з2 l 386900|00i002:0300
зiюкiвська Micbka

рада
8.3000

01.02 Дя sедеюrя

фрмерськоm rосподФсгва
Оревда Вйслвi

15l 532 lз86900:00:002:0302
зькьська Micbka

р3д!
],9700

0l ,02 Для ведеt{я

фрмерською mсподарсгва
Вiдс}тнj

452 5]2 l386900:00]002|0]04
зirъкiвська Micbka

рада
Yddаýад

0l ,02 Для веденвя
сцlфlо'EЕiffi (@ilодарсгва
l,i l a aлaл

Оренда Вйсуrвi

" 
llil lllllll l lllll ll ll ll I lllll ll lli l lll п lll ll

Opеrr.ua

0l ,02 Д'Iя ведешя
фрмерського господарсгва

зькiвська Micbka

рада

532lз86900:00:0l l :0]0]

0 L02 Дlя ведешrя

фрмерського господарсгва

5,7600

532l з86900:00:004iOз00

Вйс}тнi

0l,02 Дlя ведеюlя

Фtрмерською господарсгз!

Оренда



15] 5з2 l ]86900:00:0{)2:0з06
зirькiвська Micbka

р8да
j.0004 0I .02 Дя ведешл

фрмерського госполарсгва
Оренда Вiдс}тнi

{54 5з2 l J86900:00i002:0з0l
зiньr.iвська Micbкa

рада
20.8000 Вiдс}тнi

]55 5з2 l ]86900:00:002:0085
зiньrjвська Micbka

рада
4,62l4 01.02 Дя ведення

фрмерською госполарства
Ореtца Вiдс}тнi

156 532 I 386900:00:00l :0302
зirБкйська Micbкa

рада
I,j200

01,02 fuя веденяя

фрмерського господарства
Оренда BйcrтHi

,l5 7
зirБкiвсьrа Micbкa

рада
l2.5400

0l 02 Дя ведення

фермерського господарства
Оренда Вiдс}тнi

15Е 5з2 l зЕ6900:00:00 l ]0з0l
3irbkbcbxa rricbka

рад8
8,7200

0l 02 Дrrя веденн.i

фрмерського господарсгва
Ор€t(да Вйс}тнi

459
зirькiвська Micbka

рада
l,lз66 0l,02 Для ведеЕu

фрraерськоrо господsрсгва
Орсяда Вiдсгнi

,16() 5з2 l386900:00:006:03l0
зiнькiвська Micbka

рада
0,6585

0l ,02 Для ведеяня

фрмерською гOсподарсrва
Оренда Вiдслнi

16I 532 l ]86900:00:007:0з0 l
зiнькiвська Micbka

рада
5,7200

0],02 Дя ведешrя

ФрмФського господарсгва
Ореtlда

0l,03 Охорош{а зона
цавколо ( вздовr()

обооа траrспорry

16] 5з2l]86900:00]00l :0007
зirФкьська Micbкa

рада
1.5200

l6,00 Землi запасу (земеJьй
дiляIn(й кожноi кагегорii

земеjIь, якi не надаr{i у
власвiqrь або корясryвФfiя
грмадянам чи юридичнйм

особам)

BйcyTBi Вlдс\тнi

16] 5з2 l386900:00:00l ]0008
JiкькЬська MicbKa

рада
1.8800

l6.00 З€млi запасу (земельнi

дiллл(и ко).оФi кfiегорii
земель. ,Kj яе Hafturi у

власнiсть або корисгlъалrя
громадяяам чи юридиtпfi о{

особам)

Вйс}тяi Вiдс}тяi

464 5з2 l з86900:00:008]0066
зitъкьськs Micbka

р8да
1.1]00

l6,00 З€млi запасу (земельIrr

дiляrrg KФoroi кагегорii
земеJIь, якi не вадмi у

власпiсть або користуваrпrя

громадянаra Er юр}цrл{rлдl
оФбам)

Вiдс}тнi Вiдсгнi

165 532l 386900:00:007:002 l
зitъкьська Micbka

рада
0,8200

l6,00 Землi заласу (земсJБIri

дirrяю(я кожноi кагегорii
земФь, якi tle яадsяi у

власrriсгь або корисг]даrои
грмадrвtм чи юридиtlним

ос.бам)

ВИс}тнi Вiдсtтнi

.166 5з2 l ]86900:00:006]000l
зi!Фкiвськs MicbKa

радд
2.5800

l6,00 Землi запасу (земе,ъrл

дiллпФ toжroi KaTeюpii
земель, якi не надакi у

власrdсгь або корисryвш{rя

томадпам nr юридич}од{
осюбам)

Вйс}тнi Вiасляi

532 l з86900:00:002:0048
зiнькlвська Micbka

р8д8
0.2900

l6,00 Землi запасу (земФьlх

дiл.п{оr Kororoi кагеюрii
земель, якi не наддri у

власЕiсгь !fu корисг}ъаr{]я
грмаJuнам чIl юрид}дrrош

особаri)

Вiлсрнi ВИсr,пii

46Il 532 l 386900:00:007:00з l
зirБкьська Micbк!

рqца
2,0000

l6,00 Землi заласу (земе,ънi

дiл-f,пФ xo)acloi к8геюрii
земель. ,ro яе наддri у

власнiсгь або корисгуъаr*rя
громадяяам чя юрrци{rдr

ос!бам)

ВйсуrЕi Вiдс}тЕi

" 
llll lllllll l lllll I llll ll ll lll ll lll l lll ll lil ll

01,02 fuя веденм

фермерського господарсгвr
Оренда

5з2 I з8б900:00:00l :0з00

5з2 l]86900:00:00]:0l 22

.l67

ry ДфrсвоlQдастру у 11огпафькй облет
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169 5з2 l з86900]00:002:0067
зiнькiвська Micbka

рада
0.5000

l6,00 Землi запасу (]емельIri

дiлянl(и кФкноi категорii
земель, жi це вадаяi у

sласнiсгь або корисryваян,

томадявам чи юридичним
осюбам)

Вiдс}тнi Вiдс}тнi

170
зiнькiвська Micbka

рада

l6,00 Землi запасу (земельяi

дiляюФ кожяоi кателорii
земель, якi не надшli у

власнiсгь або корисгrъа{rrя
грмадявltм tlи юриJцчним

оФбам)

Вiдс}тнi ВИс}тнi

41l 5]2 l з86900i00:008:0074
зiнькiвська Micbka

рада

l6,00 Землi заласу (земельнi

дiлrю(ц Koroloi кагегорii
земель, якi не вщlzцli у

sлsснiсь або користуsш{м
грмqдянам (ш юрядпяtnl

особам)

Вйqтнi I]iдс)тнi

4,72 532 l ]86900:00;002:005 l
зiнькiвська Micbi(a

рада
2.8550

l6,00 Землi зшасу (земелънi

дiJiяшо. xororoi кmеюрii
земель, якi не яаданi у

власвiФь або корисгуваЕн.i
грмадянам rm юридичним

осюбsм)

Вiдс}тнi

5з2 l з86900:00:00l :0009
зirъкiвська Micbka

рада
2,1900

l6,00 Землi запасу (земельнi

дi,lяюФ KФ.oroi Kfieюpii
земе],lь, жi не надsяi у

власнiсгь або корист}в8IDIя

ФомаJцвам .lи юридrrчним
особам)

BИc}.гHi Вiдс}тнi

114 5]2 I 386900:00:00I:00l0
зirrькiвська Micbka

рада
3,5200

l6,00 З€млi запасу lзсмельпi
дiлянхи KФlotol кmегорii

земель, жi Ее вадsяi у
власнiФь або корисграrrня
гРОМаДaНаМ ЧП ЮРЦДt{ЧtllДrl

особsм)

Вiдс}тнi

4?5 532 l 386900|00:006:0002
зiнъкiвська Micbka

рада
2,9]00

l6,00 З€млi заласу (]емельнi

дiляш<и кФ.оrоi каf еюрi[
земеJrь, якi не надаJri у

власнiсть або корисrrваяrtя
громадяfi ам .ш юридиt!ним

особам)

Вйс}тяi ВИс)тнi

476 5з2 l 386900i00:006:000з
зiкькiвська Micbka

рада
l0,l500

l6.00 З€млi запасу (земельяi

дiJцшФr Kororoi к8lегорii
земель. якi яе надаяi у

власнiсгь аfu корисг)ъаям
гром8дIнам чи юридltlним

особам)

Вйсутнi Вrдс}тнi

471 5з2 l 386900i00:002:0049
зiнькiвська Micbka

рада

| 6 00 Ъмлi запsсу (земелъкi

дiмrд(я xororoi кmегорii
земе.ъ, лd не надаяi у

власнiсть або rорисry'a8яrarl

грмадянам чи юридlлчним
осэбам)

Вйсlтнi BИcrтHi

,178 532 l з86900:00:006:0005
зilъкьська Micb*a

Рада
l0,7400

lб 00 Землi запасу (земельяi

дiляшо] кФaоIоi каrегорii
земель, якi ве надаяi у

влsсвiсгь або корясrylшfiя
Фомадянам чи юридичним

осюбам')

Вйс}тнi Вiдсrтнi

119 5]2 l 387800]00:0l]:0з0 I
зilъкiвська Micbka

рада
7,00lз

0l,02 Для ведеЕtlя
(Ммерською господарсгм

Оре}ца Вiдс}тяi

480 532 l J87800:00:0I 3i0300
зiЕькiпсьхs MicbKa

рада
]5,7000 Оренда Вйс}тнi

{8l 532 I з87800]00j0l2:0205
зiнькьська Micbka

рада
l3.86,1E

0l,02 Дtя ,едеЕи
фермерськоm господарсва

Орецда Bйc).тHi

ry Дарrсео(адатру у lЪrпеьхiй облетi

41-0ТГ вiд 14j22020
, 
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5з2 l 386900:00:008:007] 7.0500

4,9200

Вйсрнi

Вiлсутнi

2.3600

0l , l3 fuя iшllого
сйьськогосподарського

прlвtйчев:lUI



482 532 l ]87800:00:0 l 2:0004
зiнькiвська Micbka

рада
25.2298 Оренда BйcyTrli

5з2 l387800:00:0I 2:00l2 з 1,1]48 Вйс}тri

532 l ]8?800:00:0 l2:0202 01,02 Для sедеt{,и

фрмерськоm господЕ,сгва
Орецда Вiдс}тнi

185 532 l 387800:00:0 I 0:0007
зiнькiвська Micbka

рада
з2.2l26 Ореlца Вйс}тнi

186 5]2 l ]87800i00:02 l :00l4
зiшькiвська Micbka

рада
.1,8606 0l,02 Дя sедешrя

t}ермерською rосподаqrсгва
Оренда

187 5з2 l ]87800:00:02 l :000з
зiнькiвська Micbka

рада
l],9E00

01,0l Дл.' ведеlд|я товарноr0
сЬськогосподарсьtою

виробшопва
Ор€вда Вйс}тнi

.lli8 5з2 l з87800:00:02 l :0з00 9,4000
01.02 Дл, веденlя

фрмерькою госполарсгва
Вйс}тяi

54,7000 Оренда Вiдс}тнi189 5]2 l 387800:00:020:000l
зiнькiвська Micbka

рада

Вис}тнiзirькiвська Micbka

р8дll
l8,8000

0l 02 Дlя ведею{я

фермерського господарсгва
Оренда]g0 5]2 l ]87800:00]020:0l 00

01,02 Для ведеtflrя
(Ммерського господФсrва

Орецда вйс}тнiзiIъкЬськs Micbкa

рада
2з,84l819l 532 l ]87800:00:020i0300

Вiдс}тнil5,0000
01,02 Для ведеюл

фермерського господФсгва
Орендазiнькiвська Micbka

рада
492 532 l з87800:00:020:0048

Вйс}тнiОренда6,067l
01,02 дJrя sедешrя

(РФмерсьхою господарсг8а
зiнькiвська Micbka

рада
19з 5]2 l 387800l00:0 l9:003 l

Вiдс)тнiОрецда4,8652
0l,02 для всдешrя

(Ммерського господарсгва
зilrькьськд MicbKa

раца
.191 5з2 l ]87800:00:0 l 9:0030

Вiдс)тнiОреIца
01,02 Дя ведеlоlя

фермерського господдрсf ва
2,1600

зiкькiвська Micbka

рада
495 5з2 l 387800:00:0 l 9:0300

Вйс}тнiОреtцаq qq?5 01.02 Дu ведення

фрмерськоло юсподарФва
зilsкiЕська Micbкa

рада
5]2lз87800:00:0l2:0l00,196

Вйс}тнiОрсвда0l ,02 д,.rя ведешл

фрмерського господФсгва5,з066зiнькiвська Micbka

рада
497 J]2 l з87800:00:02з:0]00

ВшсlтltlВИс)тнi01.02 Для ведешrя

фермерського господФстЕаl, t 0l8зiнькiвська Micbka

рада
532 l з87800|00:0 l 2i0207,198

Bi,rcyTHtпосгiltве
корист},в8яI1ll5,0000

01,02 Дя ведеЕrя
(Ммерського господарс-гм

зiнькiвська Micbka

рада
5]2 lзt7800:00:0 l 2]0з00199

Вйqтнiпocтiftre
корЕстуваям

0l,02 Для ведеюrя

фрмерського господарсгваl0,0000зiяькiвська Micbka

рада
5з2 l ]87800:00:0 l 2:0301500

ВИс}тнiВiдсгнi

l6,00 Землi заласу (земельнl

дi,!яяки кожноi кmегорii
земфь, якi ве яадtц{i у

власЕiсгь або корпсгуваrоlя
громадяяам чи юридltlяим

осбам)

l1,3]8450l 5з2 I ]87800:00:0 l0:0008

ВйсrтнiВi,пслнi

l6.00 Землi ]0ласу (земельвl

дijвrкя Ko)aФtoi категорii
земеJь. якi не tlадаяi у

1
)

.1.7]8з
Г/ Дерrсео.€д

,1-ОТГ вiд

зit{ькiвська MicbKa

рада
532 l 387800:00:023:0022502

0 L0l Д,1' ведевrrя товарgого
сЬсько|.осподарського

ввробниlпва

зiнькiвська Micbka

рада

01,02 Д!я ведешrя

фрмерською господарсгва
Оренда

]8,1
зiнькiвська Micbka

рада
24,9700

0l,02 Дя ведешrя

фрмерського господарсгва

Вйсщнi

зiнькiвська Micbka

рада
Ореrца

0l,0l Д,' ведешu товаряого
сЙьськогосподарського

виробtоопsа

зiнькiвська Micbka

рада



50] 5]2l j87800:00:02l :000I
зькiвська Micbka

р&да
I.7688

l6,00 Землi запасу (земельнi

дiлянка кожноi категорii
земель. лкi не наддri у

власнiсть або корисгратrя
грмадrпr8ц чи юри.lцfФпд'

ос-обам)

вiдсутнi Вйс}тнi

504 532l387800:00:0l l :0002
зiБкьська Micbкa

рада
1.5066

lб 00 Землi заласу (земельlri

дiляtдФ Ko)ioroi кагеrорiТ
земеJь. якi ве наданi у

влsснiсть або користуваюul
громадяяltм чи юридrFп{dll

оФбам)

Вiдс}тнi Вйсцнi

505 5з2I387800:00:0l l :000]
зiшкiвська Micbka

рада
2,2.544

l6.00 Землi заласу (земельнi

дйявкя Kororoi KaTeюpiI
земе.пь, яd не нsдбIri у

власЕiсrь або корисýъаrоlя
громадян8м чи юридrчяям

особам)

Вйсlтнi ВИс}тнi

506 532lз87800:00:0l l:0004
3ilsкbcbкa Micbкa

р8да
2.2600

l6.00 Землi заласу (земелънi

дйл{(я Koxoroi кmеюрii
земе,ъ, лсi не яадаяi у

власнiсть або користrъаrля
гром&дянам чr' юриJич{е.l

особам)

Вйс}тнi

507 532l]87800:00:0l l:0005
зiнькiвоькs Micbka

раца
],6044

l6,00 Землi запасу (земеrБrri

дiляlоФ кФlФоТ Kaftюpii
земель, якi не ЕадsЕi у

власвiсrь аfu корисD,вдtrя
громадjarпм ч'l юрr Irлпло{

особам)

ВИс}тнi Вiдс),1Ili

50lt 532 l 387800:00:0]8:0003
зЬкЬська Micbм

рада
5.12l7

l6,00 Землi запасу (зем&ъfii

дiляrкя коIоюI (атегорii

земеJь, лd IJе наданi у
власяiсть аfu корист}ъаrfiя
громадянам чи юрruичдд,l

особам)

Вйсутнi Вiлсрнi

509 532 l з87800:00:0 l 2]0500
зькiвськs Micbka

рада
0.6l00

l6.00 Ъмлi зsласу (земе.ънi

дi,,rяю(я Korcrol кат€юрii
земель, якi не надаяi у

власнiсгь sбо кориgr}вдOlя
громадrвам чя юри,щ,кflБ{

осrбам)

Вйсгяi

5l0 5з2 l 387800:00:0l2:050l
зiшкьська Micbka

рада
l.j400

l6,00 Землi заласу (земеьв'

дiляtки KoroJoi катеюрii
земеrь, жi gс наддri у

власяiсгь аф корисr},ваrоu
гром8дaяам sr юр!дrtпf,rм

осrбаri)

Вйс}тяi Вйс}твi

5ll 532l 385000:00:001 :0095
зькiвська Micbka

рада
8.6000

01,02 Дrя веденм

фрмерською господарсвa
посгilъе

корисг}тщпrя
Вйслнi

532lз85000:00:00l:0l50
зirъкьська Micbka

р8да
l8,4208

0l ,0l Для ведеfiв, товарного

сЬськогосподарського
sирб}оJtпва

Вiлсlтнi Вйс)тнi

5lз 532 l з85000:00:00 l :0l 00
зi!Фкьська MicbKa

рада
24,з7,14

0l,0l Дm ведеюrя товФного
сiлъсь*огосподарсьtого

виробЕиrтва

Оренда Вiдс}тнi

5l1 532 lз85000:00:005:03 l0
зькiвська Micbka

р8да

0l,0З Для веде}оrя особисrою
сеJUlнського господарства

Вiдс}тнi ВИсуrнi

5]21385000:00|005: l000
зькьсьш Micbka

рада
I0,з599

0l,0l Дя ведеtоý товарвою
сiльськогосподарського

виробвиtцва

Оренда Вiдс}твi

5lб 5з2 l з85000:00:005:0 I 02
зiнькiвська Micbka

рада

01,0l Для ведеrяя тозарною
сiльсьхогосподарського

виробrпд-tгва

Вйс}тнi Вйс}твi

41-ОТГ вИ 14j22020
" 
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Bйc}.тHi

BИc}'тHi

5l2

1.1057

5l5

l1,2]28



5l7 5з2 l з8_5000:00:005;0300
3irrъкiвська MicbKa

раца
l5,]000

0L02 Для веденlл

фрмерського rосподарсгва
Ореtца Вiдс}.тнi

5 lli 5з2 l 385000:00:005:0l 00
зifiькьська Micbka

рада
].8647

01-0l Для ведеlflц Toвapнoro
сЬськогослодарською

вtiробюппва
ВИсутвi

5l9 532l 385000:00:007:0l 02
зitъкiвська Micbka

рада
41.8з95

0l,0l Дrи в€деrоrя товаряого
сЬськоrосподарською

виробюrцгва
орrrла вiдс}тнi

520 532 l 385000:00:006:0020
зiюкьська Micbka

рада
22.6]08

01,02 Дr ведеЕня

фрмерького госпо.ларстм
Оренда

J]I 532 l 385000:00:00б:0260
зirъкьськs Micbka

рада
з l,2600

0l ,0l Дlя ведешrя товsрного
сЬськогосподарсь(ого

вирб}пдIгва
Оре!ца Вйслнi

522 5з2 l j8s000:00:006:0l 05
зiшкьська Micbka

рада
l.з607

01.0l Дя ведеIвя тоOарЕоm
сЬськогосподарською

виробrпдпва
Вйсцнi Вiлсутнi

52з 5з2 l з85000:00:006:0з02
зiнькьська Micbka

рада
8,9800

01.02 Для веденttя

фрмерськоло господарсгва
Оренда Вiдс}ткi

j24 532 l ]85000:00:006:0300
зirъкiвська Micbka

рада
25.1696

0l,02 Д,'lя веденш

фрмерського господарсtва
Ореrща BИc}'тHi

525 532 l 385000:00:006:030 l
зitiькirсьI(а Micbкa

рада
21,4600

01,02 Дrя ведення

фрмерською господарсгва
Ореща Вiдс)тнi

526 5з2 l з85000:00:009:0 l 07
зirъкiвська Micbka

рада
1..t66l

0l,0l Для ведеюrя товФного
сЬсьtогосподарського

вхробниrлва
Вiдс}тнi Вiлсрнi

521
зitsкiвська Micbka

рада
I 2.72 1.1

01,0l Ди ведеrди тоЕаряоrc
сiльськогосподарського

вирбшщrва
Оренда Вйсляi

5] ll 532 l ]85000:00:009:0l05
зьrjвська Micbka

рада
26.8з65

0l,0l Ди ведеюп товарного
сiJьськогосподарського

виробаш{rsа
Оренда Bйc}'тHi

532 l ]85000:00:009:0]05
зiнькйсьхд Micbka

рада
8,6900

0 l .0 l Для в€деrпrя Toвapltoлo

сЬськогосподарського
виробшп{rва

Вiдс}тнi

5]0 532 l з85000:00:008:0l0l
зiнькiвсьха Micbka

рада
I8,?l4I

0l,0l Дл, ведеr0rя тозарною
сiльськогосподарського

вЕробшщrва
Оренда Вiдсугнi

53 !

зilъrьська Micbka

раца
|4,|,7,14

0l ,0l Дл, ведешl' товФяого
сЬськоaосподдрського

виробtдццва

Оренд8 Вiлслнi

5]2 5]2l 385000:00:008:0 l 02 26.8827

0 l .0 1 Для Еедею{я товарЕого
сЬськогосподарською

виробяшпва

Вiдс}тй

53] 5з2l] l0l00:00:002:000l
зirФкЬська MicbKa

рада
4,54]] 01,07 Для городницrва BйqTBi Вiдсrшi

5].l 532! 3 l0l00:00:004:0l59
зitъкiвська Micbka

рада
1,5l26

0l,02 Д,'lя ведевня

фрмерською юсподарсгва
Вiдсутнi

5з5 5з2lз l0I00:00]004:0089
зitБкЬськs MicbKa

раца
8.00з2

0L02 Для веденм

фрмероьхоrо господ8рсгза
Ореrща

01,05 oxopolcla зона
навколо (вздовх()

об'сmа еfiергgшT ноi
системя

5]6 5з2l з l0l00|00i002:0з 10
зitъкiвська Micbka

рада
л

f fi[Шад;
1 АТГ bi

01.0З Д,Iя Еедеlflл особистого
.Dttля{ifr lбiirfuiодФсrва
1t 4a aл.\л

Вйс}тяi Вiлсlтвi

," 
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ВiдсугRi

Вйсцвi

532l 385000:00:009:0l06

529 Орецдs

532 I 385000:00:008:0 l00

зirБкьська MicbKa

рада
opettaa

Орсrlда



5]7 532l3l0l00 00:004:0088
зькiвська Micbka

рада
l?.8t2I 0 l .02 Для ведеlоrя

фрмерського господарсrва
Ореtца

0l 05 Охорняа ]ова
в8Dколо (вздов)к)

об'сrта €нерг€rичноi
системи

5]8 5]2lз l0l00:00:00l :0007
зirъкiвська Miobka

радд
].з364

0l 03 Д,lя веденяя особистого
селяяського господФства

ВiдсyIнi Вiдс}тнi

5з9 532lзl0l00:00:00l:0003
зiIъкiвськs Micbм

рада
2,l95l

0l,04 Д,rя ведешrя ос!бисгого
пИсaбного господарства.
сrдiвюiцгвц юрдлlirв4
сйохосiЕlя i вшuсФоп

худоби

Вйсгнi Вiдс}тнi

532l3l0l00]00:00l :0008
зiькiвська Micbka

рада
5,7l58

0l,03 Ди ведеюя особистого
сеJlяпською господар9f ва

Вiдс}тнi Вiлсцнi

54l 532lзI0l00:00:02I :03l0
зiяькiвська Micbka

рада
l5,0000

01,02 Дя веденtlя

фрмФською гослодарсrва
Оренда

0l 05 oxopoюr8 зоно
навколо (вздовr()

оВ€хса еверг€гичвоi
системи

542 5з2l з l0l00i00:0з l:0I0l зiкькiвська Micbka

рада
0.64{i0 01,07 Д,'lя гоpoдrицrва Вiдс}тнi

54] 532 l 3 l0l 00:00:0]]:00з0
зirБкЬська MicbKa

р8да
l0,]80l

01,02 Дя в€деюrя

фрмерькою господарсгва
Оренда ВИсутвi

зiькiвськt Micbka

рада
68.0098

0l,02 Для веденlrя

фермерсьtого господарФва
оренда Вiдсrгяi

545 532l] l0l00:00:032:00з8
зiяъкьськд Micbka

рада
6.407I

0 1 .02 Дп Еедеюrя

Фрмерською господарсrва
Оренла

01.02 oxopomra зона
нааколо ()б'скта

культурrоi спаJцIIини

546 532lз l0 l00:00]032:0036
зifiькiЕська Micbкa

рада
21.450l

01,02 ДJrя sедення

Фермерського lосподарФва
Ореида Вiлслнi

517 5з2 I з l 0 l00i00:0]6:0]00
зirъхiвська Micbka

рада
6,09l l

0 l .02 Дя ведеюr,

Фрмерською гOсподарства

постiilне
корястувш]яя

Вiдс}тнi

518 5з21] l0l00:00:0]з:O0з2
зiIъкiвська Micbкa

рад8
8.2]04

01.02 для ведехм

фермерського господарства
Оренда

0l,05 Охорнна зоца
навколо ( вздовr()

об'сt(га енерг9тичноi
системи

519 5з2l]l0l00:00:0]з:003 l
зькiвська Micbka

рада
5.6500

0l,02 Для Dеденм
(Ьермерського господарства

Оренда ВИс}тнi

550 5з2l3l0l00:00iOlз:0060
зitъкiвськб Micbl(a

рада

0l ,03 Для ведеюu ос-обистого

селянського господарства
Вiдс}тнi ВИс}тяi

55l 5]21 ] l0l00;00:0l3:0202
зilъкiвська Micbka

рада
0.1385

01.03 Для ведеlоя особиФого
сеJIявського господарства

Вiлсрнi ВИсутЫ

552 5з2l] l0l00:00:004:0з02
зькiвська Micbka

рада
|3,9000

01.02 Для ведеюи

фрмерськоrо господарсгва
Оренда Вцс}тяi

55] 5з2l3 l0l00:00:004:0087
зitъкiЕська MicbKa

рада
4з,] l64

01,02 Дя веденяя

фермерського господарсгза
Ор€нда I}i,tcлrri

551 532l ] l0l00:00:004:0300
зЬкiвсьtФ Micbм

рада
4.1708

01,02 Д,rя веденвя

фрмерською господарстм
Ореtца Вlдс)тнi

555 532 l3 l 0 l 00|00:009:0з00
зiнькiвська Micbka

рада
l4.2000

01.02 Д,qя ведення

фермерського господарсгва
Оренда

0l,05 oxopomra зон8
навколо ( 8здов)t)

о6'€кга енергсгичноi
системи

556 532t ] l0l00:00:0]7:0050
зiнькiвсы(a MrcbKa

рада
3,1200

01,02 Для 8едеям

фрмерського господарсrм
Орснла Вiдс}тнi

5_57
зiнькiвська Micbka

pФla
6,559з

01.01 ДrIя Еедеl.ня товарного
сiльськоrосподарсьхоло

в!'lробюд{гза

Оревда Вiдс}тнj

41-0ТГ вiд 14J22020
, 
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510

Вiдс}тнi

544 532l3l0l00:00:0]2:0037

5з2 lзl0l00:00l0з7:00l l



_558 532 l ] l0l00:00:0]7:0048
зirъкiвська Micbka

paJla
l4.5598

01,02 Для веденця

Фрмерськоrо господарсгва
Оренда ВИс}тнi

559 5]2 l 3 l0 l00:00:037|005]
зiяькьська Micbka

рада
25.166l

01,02 Для ведешrя

фрмФськоm гюсподарсгм
Оренда

560 5з2 l 3 l0l 00:00i037:0052 l6.9468
0],02 Для ведеtrня

фрмерського господарства
Оренда Вiлслнi

56l 53213 l0l00:00:038:0050
зiнькiвська Micbka

рада
l2.5700

0l ,0l Для ведеrоrя товарноrо
сiльськогосподарського

виробrпдгва
Вйсlтнi Вiлслнi

532 | з l0l00:00:0]7:0301
зiнькьська Micbl(a

рада
l4.05|8

0 l , 02 Дя ведення
(Dермерського господФqгва

Ореяда Вiдсrтнi

56з 5]2 l ]85000:00:005:00з l
ЗirькЬська Micbм

рада
0,2000

l6,00 Землi запасу {земельIri

дiляЕки коrФ|оi кат€горii
земеJIь, rкl не яaданi у

власкiсгь або корисграrпrя
громацян8м чи юридr,ttlн!д,(

особам)

Вйсгвi BiacцBi

5з2 l з85000:00:005:0032
зiБrjвська MicbKa

рада
0,9579

l6,00 Землi заласу (земельнi

дiляш(я ко)lФ|оi кsгегорii
земеJБ. якi не н8даяi у

власяiсть або корист}ваям
грмаJцяам чи юриJrячrоо{

особам)

Вйс}тнi Bйc}.тHi

565 532 l з85000:00:005]003з
зilъr.irська MicbKa

рад8
1.0780

l6,00 З€млi заласу (земельпl

дijиrки Koxoloi каrегорii
земель. жi не надаяi у

власЕiсгь або кориqryваr*u
громадrlнам lп,l юрц/llFlнIlм

ос!бам)

ВИс}тяi Вйсуткi

566 5з2l ]85000:00:005:0034
зiнькiвська Micbka

рада
l,j400

l6.00 Землi запасу (земеJьнi

дi,'IлrФ Ko).oroi KaTeaopii

земель, якi ве надlшi у
власвigгь afo користрiш{rя

Фомадявам чri юридичнйм
особам)

Вйс)тнi Вiдс}тй

567 532l385000:00:00l :00l5
зькiвсью Micbka

рада
0,8268

l6,00 З€млi запасу (]eмerrьrIi

дiллпоr кФоrоi кsтегорii
земель, лгj не надаяi у

маспiсгь або корисгуваtпlя
грмаIцяам lпr юрцдичяим

особам)

Оренда Вiаслй

568
зiнькiвська Micbka

рада
1,100l

lб 00 З€млi зшвсу (]емельяl

дirяI{ки кФ.оrоi Kaтempii

земель, якr яе нада i у
sласfiiсть або корйст)тш+lя

Фомадlвtм чй юриllичнилl
осабам)

Вйсrтнi Вiдс}тнi

569 532I ]85000:00:00l :0048
зirБкiвська MlcbKa

рада
1.6874

lб 00 Ъмлi зsласу (земеJБнi

дiJинки Kororol категорii
земе.ль. яr,l ве надаrп у

власяiсть аfu корисг}ъа.lоl,
грм8дяв8м чи юридrtlцп'l

офбаri)

Вйсгнi Вiдс}тнi

570 532 | ]85000:00:00 l :0045
зirскiвська Micbka

рада
1.5900

l6.00 Землi злпсу (земеrБнl

дiляrоu кФоiоi каrегорil
земель. жi не яадмi у

власЙсгь або кориФ],ъ8вяя

грмадявам чй юриди,lним
мобам)

Вйсугнi Вiдс}тнi

57l 5]2 l385000:00l009:00з l
зiIъкьська MlcbKa

рада
1,5476

l6.00 З€млi запасу (земе,ън!

дirя!п(и ко)б{оi категорii

земель, якi не надаri у
власнiсrь або корисг}ваrяя
громадявам чи юридalяям

Вiдс}тнi Вйсцнi

41-ОТГ вiд 14j22020
" 
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Вiдсугнi

зirБкьськs MicbKa

рада

562

532 l 385000:00:00| :0040



5,7z 532 l ]85000:00:005:00]6
Зil*кiвська MicbKa

радЁ
5,5702

l6,00 Землi ззласу (земеlьнi
дirtлпФ кФrо{оi кагеmрii

земеJrь, 
'lкi 

не яаданi у
влsсr,iсгь або корисгувдоlя
громадlяам чи юридl{чяим

особам)

Вiдс}тнj

57з 5з2 l 385000:00:005:00]5
зirъкьська Micbka

рада
l0,4888

l6.00 Землi заласу (земелькi

дiлл{сl кожноi ктгеюрii
земель, якi яе надавi у

власнiсгь аfu корист}ъдOrя
гром8дявllм чи юршlll.1ним

особам)

Вiдс}тнi

532l 385000l00i006:0084
зькьська Micbka

рада
5.6582

l6,00 Землi запасу (земельЕi

дiляшм кФкяоi категорii
земель, якi не ваданi у

власIriсrь !бо корисryв8rЕrя
громадrнам чи юридjч}Oоl

особам)

вис}тнi Вйс}тяi

575 5]2 I з85000:00:00 l :009l
зilsкiвськs Micbka

р8д8
5,6000

l б 00 Землi зsласу (земельвi

дiлянки Koxoroi Karcюpii
земель. якi не над{iяi у

власЕiсгь або корист]ва!Еlя
грмаФrяам t|и юрrдrчннм

осэбам)

Вiдс}тнi Вiдс}тнi

576 5з2 l з85000:00:00l :0055
зii{ькiвська Micbкa

рада
5,0900

l6,00 Землi запасу (земельнi

дiллоqa KorrGoi категорi'i

земель, 
'Ki 

яе надаяi у
власнiсгь або корисграння
гром8дяяам чи юрrrдrчяим

особам)

Bйc}.rEi Вйс}тнi

511 5]2 l 385000:00:009:0050
зirъкiвська Micbka

р&да
з.4790

l6,00 Ъмлi заласу (земельнi

дiлrlлq Koro{oi кагеmрii
земыь, якi ве надаlli у

власldсгь або корисryвФ{rя
гроraадяfi ra чr юрйдlдrrоФ,

ос!бам)

BйqTHi ВИс}тнi

578 5з2l3Е5000:00:009|00]2
зькiвська Micbka

рада
].4602

l6.00 Землi заласу (земельяi

лi.ляrrкл Kox<Hoi каrелорii
земель, якi ве вадsяi у

власкiсгь або корисryваяrrя
громадявам чи юридичяим

особам)

Вйсупзi Вiдс}тнi

579 5]2 l з85000:00:00l :0049
зiяькiвська Micbka

рада
2.4з20

l6.00 Землi зшасу (земельнi

дiJtяIпо] кФlо{оi кат€юрii
земель, яхi не яадаяi у

власнiсть аfo корист}ъання

грмадянам чя юрruч,пялм
особам)

Вiдсtтнi Bi.acyTHi

580 532l 385000:00:004:0006
зькiвська шicbka

р&да
l.t,0200

l6.00 Землi зsпасу (з€мельtп

дiмюоr Koxcroi кагегорii

земель, якi ве вадаrri у
власtdсгь або корисг}ъд{rя
грмадяя8м чй юридичним

особам)

Вйс}тнi Вйс}T яi

58l 532l385000:00:005:00з?
зirъrjвська Micbka

р8да
l2,6044

lб 00 Земri заласу (земельк

дiл-пп<и Ko&roi хаrегорii
земель, якi яе нада}li у

власвiсть або корисryвд{rя
ГРМаДЯНаМ qИ ЮРИJИЧНШtr

осюбsм)

Вiлсрвi Вйс}тtli

58] 5з2l385000:00:009:0057
зькiвська Mtcbka

рада
1l,712,7

l6.00 Землi запасу (земельЕi

дi,'Iяяки Koro{oi Kfi егорii
земель. яхi ве нвдаrri у

власяiсгь або корисDъаlоlя
громадяяФl чп юррцичюd{

особам)

Bйc)'тIrl Вiдс}тнi

rУ ДэрЕвоiадррY у lЪлтаa5riй сблФП

41-0ТГ вЦ 14.12,2020
- 
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Bйc}'тHi

Вiдс}твi



583 532 l 385000:00:004:0009
зiькiвська Micbka

рада

I6,00 Землi заласу (]емельвi

дiлянки кожяоi категорii
земеrь, якi не вадаtli у

власнiсгь або корисryв8юrя
грмадrнам чи юридичнrдa

особsм)

Вiдс}тнi BйcyTHi

58.1 532l] l0l00:00:037:0020
зiI*KiBcbKa Micbta

р8да
5,2200

l6,00 Землi зsпасу (земельЕi

дiлянки Koro]oi категорii
земель, ,tyj не Ha]laлi у

власнiсть або користранrrя
грма.цянам чa юридllчним

особам)

Вiдс}тнi Bйc}..Hi

j85 5]2 l 3 l0 l00:00:004:000з
зitъхiвська Micbka

рада
3.7500

l6,00 Землi запасу (земельЕi

дi,lяrп(я Korrcroi KaTeюpi'i

земель, якi не вадsяi у
власйсгь або користlваl+lя
грмадян{tм ч,l юрйдшчним

офбам)

Вйсцвi Вйсутнi

586 532 lз l0I00:00:004:0004
зькiвська Micbka

рада
4,43l0

l6.00 Землi заласу (земельй

дйяtки Koroloi каrеmрii
]еме,,lъ, я.j не яадавi у

власнiсть аfu користувilявя
грмаJцяам чи юридячяим

осюбам)

Вйс}тнi ВИс}тнi

587 5з2l3l0l00:00:037:00l7
зiIъкisська MicbKa

рада
].8700

l б 00 Землi заласу (земельrri

дiлянки кФlФоi категорii
земель, ,Iкi не яаданi у

власнiсть afu кориqгуванм
гром8lцяам чи юрruц{чrrяir

особам)

ВИс}.rяi Bйc}..Hi

j88 532 lз l0l00:00:0з7:00l8
зькiвськд Micbka

рада
4,0400

l6,00 З€млi запасу (з€Merbld

дiляrп(и ко)rоюi категорii
земель, лd не надаrri у

власвiсгь або корисгувлпrя
гром8дпrаLa Er юрrчrпюп,r

осюб8м)

Вiдс}тнi

589 532l3l0l00:00:037:00l9
зiIыiвська MicbKa

рада
4.9500

l6.00 Землi заJtасу {земеJьЕi
дiляшФr кФкноi хаrегорii

земсль, п.j ве надаяi у
власliiсть або корисryвФоlя
rромадлrам чя юридяrдд{

осюбам )

Вйс}тнi Вiлсрвi

590 532 l 3 l 0l00:00:037:00l5
зirБкiвська MicbKa

рада
0.6500

l б.00 Землi зшасу (земеJьrri

дiляrпоr кФrоrоТ каrегорii
земеrь, лсi ве наданi у

Еласнiсть або *ористуваяrц
громадtвам Tr юридк,lяим

особ8м)

Вйсрвi

_i9l 532 t ] l0l00:00:0]7:00lб
зькiвськд Miobka

рада
l,3600

l6,00 Землi запасу (]емельмi

дiJцrосr кФaоaоi катеroрii

зеrrеrь, пti яс наддri у
власяiсгь або корисryЕ8firя
громадaцам си юрйдпчflоr

осaбам)

Вiдс}тнi Вiдс}тtli

592 532lз t 0l00:00]004 i0006 |,]900

l6.00 З€млi запасу (]eмeJыri

дiляюФ кФiоlоi к8гегорii
земе]ъ. яld не надsвi у

власнiстъ або користувахнrl
грмаJцнам чи юрrilичIодl

осюбам )

Вiдс}тнi Вiдс}тнi

59з 5з2 l 3 l0 l00:00]038:000з
зirrькiвська Micbka

рада
].0600

l6.00 З€млi зап8су (зеr.еJыо

дiляЕкц кФlФоi Kaтeюpii
земель, п.j ве яsдш{i у

власкiсгь або користуваrпrя

грмадшам чп юрrцяrarппa
особам)

Bиc}THi BИc}'тHi

ГУ 

'lвOхщдЕlр, 
Y tЪпеriй блеli

4'1-ОТГ вiд 14.12.2020
, 
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l6,4l00

Вiдс}тнi

Вйсрвi

зiнькiвська Micbka

р3да



594 5]21] l0l00:00|02l :0500 0.6576

lб 00 Землi заласу (земельнi

дiляякrl KФroroi категорii
]емель, якi не надмi у

власйiсть або корtrст}ъаяя,

Фомадлнам ror юридичнйi,
осюбам)

Вiдсrтнi Вiдс}твi

595 5з2l3 l0l00:00:02l:050l 0,5j95 Вiдс}тнi

596 532 l з l 0 l00:00:02з:0500
зitъкьська Micbka

рада
1,4l lз

l6,00 З€млi заласу (земельнi

дijиtо(я кФrо{оi категорii
земель, пd не надаяi у

MacBicTb або корисqъаrлrя

ФомаJцвам .or юридФlяим
осюбам)

ВИсцнi

0|,05 Охороюrа юна
навкола (вздов)к)

об€кта еяергgгиqяоТ
сиgtеми

597 5з2 l з l 0l00:00:024:0500
зiнькiвська Micbka

рада
1,0з60

| 6.00 З€млi заласу {земельнi

дiляlоФ коrlоФТ кагеюрiТ
земель, якi ве наданi у

власяiсть або корист}ъшlня
громадявам Iш юрц]lичним

особsм)

Вiдс}тнi

0l 05 oxopolola зона
яаrколо (вздов)к)

обскта енергсги.пrоi
системи

598 5з2 l з l0l00:00:0]7:0500
зiяькiвська Micbka

рада
0.6926

lб 00 Землi запасу (земеrьнi

дiмrця коrФrоi кfrтегорii
земсJБ, жi rе вадаяi у

власнiсть або користуваяIJl
грмадIнам чя юридl{чяllм

осaбам')

ВИсyIнi Вйсрнi

599 5з2l3 l0l00:00:0]7:050l
зitькьська Micbxa

рада
0.9646

l6,00 Зсмлi заласу (земельнi

дiляrки Koiotoi ка:гегорii

земель, якi яе яадаяi у
власвiсгь або кориФраям
громаJUIнам чи юриlцчlв,lм

особам)

Вйс}тнi Вiлсцнi

600 532 l з l0 l00:00:037:0502
зiвкiвськs Micbka

рада
4.2864

l6.00 З€млi заласу (земельвi

дiляlоФ KФ.oroi хатсгорii
земель, жi н€ нбдаяi у

мsсЕiсть або корисrраюlя
грм&дяя8м El юридt чшдr

особам)

Вiдс}тнi
0J Савiт8рно-захисна
зона навколо об'€кга

б0l 5з2 l 3 l0 l00:00:0з7:050]
зirъкьська Micbka

рада

tб 00 Ъмлi запасу (земсльнi

дiля}ки кФrФlоi категорiТ

земе,ъ, я.j ве нsдаяi У

власнiсгь або корист}ваrоu
грмаrJIнам Er юридячвим

особам)

BiacpHi Вйс}тнi

602 532l3 l0l00:00:037:0504
зiЕькьська MicbKa

рада
0,8з00

l6,00 З€млi заласу (земельнi

дiляю@ Koжroi кагегорii
зеrrель, лсi яе яадаяi у

власяiсгь або корисrуЕдпrя
громадlнам чи юрйдl!чним

осюбам)

ВйФтяi Вiдс}тнi

60] 5]2 l3 l0 l00:00:0з7:0505 0,40l l

l6.00 З€млi запасу (земельш

дiлrяки KoriФoi Kaтempii

земель, лd не надаяi у
влsсrпсгь або корrсгув8шдя
грмадrlваr{ tIи юрlцичним

особам)

Вйсутвi

601 532l3 l0l00:00|020i0005
зitБкiвська MicbKa

рада
з7,l l00

!6,00 Землi заласу (земелы{r

дiляю@ кФюrоi кsгегорii
земель, лсi яе яалавi у

власнiсть або корисryваrпrя

громадякам чй юридЙtlllим
осюбам)

ВИс}тнi Вйс}тнi

ry ДерxIеоуадасФу у fЪrпавсьliй флат
41-ОТГ вiд 14,12,2020

, 
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зiнькiвська Micbka

рада

зirькьська Micbka

рада

l6,00 Землi запасу (земельвi

дiляtки Kororoi кsтеюрii
земель, якi не надаяi у

влдснiсть або користувалIrя

гром8дrIнам tlи юрrulшним
осюбам)

Вiдсугнi

5,876I

зiЕькьська Micbкa

рада

Вiдсуrнi



605 5]2l3l0I00:00:020:050l
зiнькiвська Micbka

рада
7,9900

l6,00 З€млi заласу {земельнi

дiллп(и кФФоi кат€mрii
земель. якi не вадаЕi у

власнiсть або корист}ваrЕц
грмаJцнам чи юридшrrлФ.l

оФбам)

Вiдс}тнi Вiдс}тнi

606 5з2l3l0l00:00:0l3:0064
зiнькiвська Micbka

рада
28.1000

l6,00 Землi запасу (земельнi

д rянки кожяоi kaTeaopii

земеJь, я(i не надaшi у
власнiсть або корисryванIlrl
лрмадяllам чи юрид{чпд'l

особам )

Вйсутнi Вrлсуrrri

607 5]2 l 3 l 0l00]00:0]8:0002
зЬr.iвська MicbKa

рада
l9.8600

l6.00 Землi запасу (земельвi

дйяtп(я кожноi катеюрii
земелъ, якi не наданi у

власкiсть аfu корист}ъ€ц{rя

грмадянitм чй юри.дичrоо,,

особа )

Вйсцвi Вйqтнi

608 5з2 l 385000:00:005:0400
зiIýкьсь*а MicbKa

рада
8.4000

0l 0J Дя ведення особисrою
сеJвнського lосподарства

Постiйяе
корисryваrl ня

Вiдс}тtli

609 532 l 385000:00:00з:0 l90
зiнькiвська Micbka

рада
7,6200

l6.00 Землi запасу (земельЕi

дirтп{оr коrк}lоТ кff eюpii
земе.ъ. якi не налшri у

власкiсгь або корисгуваrлrя
лромадlпitм чи юрид{чяим

особам )

Вйсуrвi Вйсrrяi

бl0 5з2 l з8J000|00:00l :0094
зirъкьська MicbKa

рада
1.1000

01,02 д,lя ведеюrя
(РФмФськоm господарсгва

посгiйяе
корисгrва}оlя

ВИс}тпi

всього 7209,0569

ry ДорrФохцатру у Поrпфсжiй флетj

4,1-0тг ви 14j22020
" 
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